
 

 

Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo 

(belangenorganisatie van mantelzorgers) 

Wat houdt het in? 

Met het Nationaal Mantelzorgpanel peilt 

Mezzo de meningen van mantelzorgers over 

actuele onderwerpen die met mantelzorg te 

maken hebben.  

Voor wie is het? 

Alle mantelzorgers en ex-mantelzorgers 

kunnen meedoen aan het Nationaal 

Mantelzorgpanel. Het maakt niet uit of u wel 

of geen lid bent van Mezzo. Elke mening 

telt! 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Als u zich inschrijft bij het Nationaal 

Mantelzorgpanel ontvangt u een aantal keer 

per jaar een uitnodiging om een online 

enquête in te vullen. Dat kost u ongeveer 

vijf tot tien minuten. 

Waarom zou u meedoen? 

Door de reacties van u en andere 

mantelzorgers krijgen wij snel een beeld 

van mogelijke knelpunten of problemen. En 

van de behoeften die u als mantelzorger 

heeft. Dat helpt ons om: 

 uw belangen beter te behartigen 

 uw belangen beter onder de 

aandacht te brengen in de media 

 producten en diensten voor u te 

verbeteren 

Kortom: met uw mening kan Mezzo veel 

bereiken! 

 

 

 

 

Coachfriend Mantelzorg 

Hoe goed kunt u de zorg voor uw naaste 

combineren met tijd voor uzelf, werk, 

vrienden en familie? Gedachten, gevoelens 

en invloeden vanuit uw omgeving kunnen u 

hierin soms belemmeren. Wilt u zorgen dat 

dit meer in balans is? Dan is Coachfriend 

Mantelzorg voor u interessant.  

Coachfriend Mantelzorg is een online 

coachprogramma van tien weken. U werkt 

aan uw persoonlijke ontwikkeling en 

veerkracht door het doen van opdrachten. 

Dit kan eenvoudig thuis van achter uw 

computer. Een online coach van Mezzo helpt 

u daarbij.  

Coachfriend Mantelzorg vertegenwoordigt 

een waarde van €298,-. Voor leden van 

Mezzo is deelname echter kosteloos. 

Lidmaatschap van Mezzo bedraagt  

€23,00 per jaar. 

Kijk voor meer informatie op: 

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-

mantelzorgers/doe-mee/ledenvoordeel-

mantelzorgers/coachfriend-mantelzorg 

 

Home Instead Thuisservice 

Een organisatie die gezelschap, 

werkzaamheden in en om het huis, 

persoonlijke verzorging en zorg bij 

chronische aandoeningen kan bieden. Zij 

doen dit op een zeer persoonlijke en 

betrokken manier. Dit kan particulier, maar 

sinds januari jl. ook met een WMO (wet 

maatschappelijke ondersteuning) indicatie 

van de gemeente. Zij hebben ook veel 

ervaring met zorg voor dementerenden.  
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Kijk voor meer informatie op: 

https://www.homeinstead.nl/kennemerland/

thuiszorg-thuisservice/onze-diensten/ of bel 

met 023-8200392. 

 

Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers  

De gemeente Velsen heeft de regeling 

“Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers” 

(HHM) vastgesteld.  

Mantelzorgers zijn namelijk veel tijd kwijt 

aan het zorgen voor een ander en komen 

daardoor niet altijd toe aan hun eigen 

huishoudelijke werkzaamheden. 

Om in aanmerking te komen voor deze hulp 

bij het huishouden, dient de mantelzorger 

minimaal 4 uur per week (onbetaald), 

gedurende tenminste 3 maanden voor een 

naaste te zorgen. Er geldt een eigen 

bijdrage van €7,50 per uur.  

Aanmelden voor de HHM kan bij Centrum 

Mantelzorg van Socius via  

088-8876900. Ook voor meer informatie 

kunt u hier terecht. 

 

Mantelzorgwaardering 

In 2017 hebben wij weer honderden nieuwe 

mantelzorgers mogen verwelkomen naar 

aanleiding van de mantelzorgwaardering. 

Dit concept wordt, in aangepaste vorm, in 

2018 herhaald. Aanvragen is waarschijnlijk 

mogelijk vanaf september aanstaande, maar 

wij zullen u tegen die tijd persoonlijk 

informeren! 

 

Vernieuwde website Autismenh.nl 

Deze website is een wegwijzer in de grote 

hoeveelheid informatie over het zorgaanbod 

voor autisme in de regio Noord-Holland. De 

website is bedoeld voor kinderen, jongeren 

en volwassenen met autisme, ouders en 

betrokkenen. De site heeft als doel de zorg 

voor mensen met autisme beter te laten 

verlopen en te bevorderen dat in het 

zorgaanbod alle ketens naadloos op elkaar 

aansluiten. 

 

 

 

 

DemenTalent 

Het project DemenTalent maakt deelname 

aan het ‘gewone’ leven mogelijk voor 

mensen met dementie, door uit te gaan van 

wat mensen met dementie wél kunnen. 

DemenTalent benadert mensen met 

(beginnende) dementie op wat zij in hun 

leven hebben betekend, op hun talenten en 

levenservaring. Dat dient als basis om hen 

te activeren als vrijwilliger actief te worden 

of als vrijwilliger actief te blijven. Voor 

Ontmoetingscentrum Polderstroom van 

Zorgbalans is DemenTalent nieuw en 

innovatief. Ze trekken samen op met de 

Vrije Universiteit van Amsterdam en met de 

gemeente Velsen. Met DemenTalent geven 

mantelzorgers aan dat hun partner weer 

thuiskomt met verhalen over hun werk, 

opgewekt en voldaan over wat ze gedaan 

hebben. Ook zijn zij thuis actiever 

geworden. Dit ontlast u als mantelzorger. 

Heeft u interesse, ziet u een kans of wilt u 

meer weten? 

Neem dan contact op met Mick Flieringa  

via 06-46331227 

 

Recent onderzoek mantelzorg  

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is 

groot. In Nederland geven jaarlijks circa  

4,4 miljoen 16-plussers hulp aan hun 

partner, familie, vriend of buur die hulp 

nodig heeft vanwege lichamelijke, 

psychische, verstandelijke beperkingen of 

ouderdom. 

Uit een onderzoek onder 1273 

mantelzorgers die een vorm van 

ondersteuning kregen, bleek dat de 

respondenten over de gehele linie 

opbrengsten ervaren en baat hebben bij de 

geboden mantelzorgondersteuning.  

De belangrijkste aspecten volgens de 

ondersteunde mantelzorgers zijn:  

- weten welke mogelijkheden er zijn in de  

  eigen gemeente 

- weten waar je je verhaal kwijt kunt 

- het leren accepteren dat je er niet alleen  

  voor hoeft te staan 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.homeinstead.nl%2Fkennemerland%2Fthuiszorg-thuisservice%2Fonze-diensten%2F&data=02%7C01%7CR.Zonneveld%40maatjez.nl%7C6b75f62e08da4a666db108d56f9b8b15%7C5bd7a7e787594267b0dfd9a4c6a7a9fe%7C0%7C0%7C636537636217213309&sdata=iY%2F%2F0D17suwJudDzi%2FjcdnP8UOaVjg50KVfv74cl0h0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.homeinstead.nl%2Fkennemerland%2Fthuiszorg-thuisservice%2Fonze-diensten%2F&data=02%7C01%7CR.Zonneveld%40maatjez.nl%7C6b75f62e08da4a666db108d56f9b8b15%7C5bd7a7e787594267b0dfd9a4c6a7a9fe%7C0%7C0%7C636537636217213309&sdata=iY%2F%2F0D17suwJudDzi%2FjcdnP8UOaVjg50KVfv74cl0h0%3D&reserved=0
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- het weten waar je terecht kunt met een  

  praktisch probleem bij het zorgen. 

Hiervoor kunt u terecht bij Centrum 

Mantelzorg van Socius. 

 

Lekker op vakantie zonder zorgen  

Er zijn verscheidene mogelijkheden voor 

mantelzorgers om er even tussenuit te 

gaan. Er zijn vakanties voor mantelzorgers 

alleen en vakantie voor mantelzorgers met 

degene die verzorgd wordt. Diverse 

mogelijkheden kunt u vinden op 

www.kiesreis.nl of de vakantiewijzer 2018 

van MEE www.meevakantiewijzer.nl. U kunt 

MEE ook bellen: 088-6522522  

Graag attenderen we u ook op de 

organisatie: “Handen-in-Huis”. Deze 

landelijk werkende organisatie richt zich op 

de 24-uurs vervanging van de vaste 

mantelzorger gedurende diens afwezigheid.  

Door deze vervanging kan de mantelzorger 

met een gerust hart op vakantie gaan of als 

oplossing dienen wanneer de vaste 

mantelzorger voor een planbare opname 

naar het ziekenhuis moet. De periode van 

de vervanging is minimaal 3 dagen (2 

nachten) en de financiering verloopt via de 

zorgverzekeraar (afhankelijk van uw 

verzekering). Voor meer informatie 

www.handeninhuis.nl of  

telefonisch 030-6590970. 

De consulenten van Centrum Mantelzorg 

denken graag mee bij het zoeken naar de 

best passende vakantie.  

 

Centrum Mantelzorg en T-zorg werken 

samen 

Huishoudelijk medewerkers van T-zorg 

ervaren regelmatig dat zij vragen krijgen 

van cliënten waar zij niet mee uit de voeten 

kunnen binnen hun eigen takenpakket.  

T-zorg wil dan ook de mantelzorgers 

rondom de cliënten beter in beeld brengen 

en tegelijkertijd nagaan in welke mate deze 

mantelzorgers zich belast voelen. Centrum 

Mantelzorg verzorgt een workshop zodat 

medewerkers van T-zorg inzicht verkrijgen 

in wat mantelzorg inhoudt en hoe zij 

overbelasting bij een mantelzorger kunnen 

herkennen. Daarnaast leren zij waar zij 

terecht kunnen met hun signalen. De 

medewerkers kunnen de mantelzorger zo 

ontlasten en de verwijsfunctie van de 

medewerker wordt versterkt. 

 

Vrijwillige ondersteuning aanvragen via 

internet  

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door 

bewoners in de IJmond. (Beverwijk, 

Heemskerk en Velsen) BUUV biedt een 

platform waarop bewoners zelf hulp kunnen 

bieden of vragen en in contact komen met 

buurtgenoten. ‘We helpen elkaar’ is de 

grondgedachte. Na een inschrijving op 

BUUV kunt u berichten plaatsen op de site 

of op de prikborden die op verschillende 

plekken in de gemeenten staan. 

Het plaatsen voor een oproep is eenvoudig, 

met een paar klikken is een oproep 

geplaatst. Hoe concreter u de vraag stelt, 

hoe groter de kans op de juiste hulp.  

www.BUUV.nu  

 

De Krachtcentrale  

De Krachtcentrale is een cursus van Socius 

voor mensen met verschillende 

vraagstukken. De cursus is voor iedereen 

die samen met anderen aan zijn of haar 

situatie wil werken. De cursus bestaat uit  

5 bijeenkomsten.  

Op basis van een inventarisatie en wat er op 

dat moment speelt, maken de begeleiders 

een invulling voor de cursus. In de 

bijeenkomsten wordt vooral geoefend met 

situaties uit de dagelijkse praktijk. Bij 

voldoende aanmeldingen kan er mogelijk 

een Krachtcentrale starten in Velsen.  

Voor informatie of aanmelding ga naar 

www.groepenvansocius.nl of bel  

088-8876900 

 

 

 

 

 

http://www.handeninhuis.nl/
http://www.buuv.nu/
http://www.groepenvansocius.nl/
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Samen voor een familielid zorgen met 

een nieuwe app 

Samen met familie en vrienden een 

zorggroep vormen inclusief een 

gezamenlijke agenda? Dan is deze app 

wellicht iets voor u. U krijgt een seintje bij 

een nieuwe afspraak. Kijk voor de gratis app 

op https://getfello.com/ 

Project burgers verbonden 

Een project bedoeld voor ouderen 

woonachtig in Velsen die weinig sociale 

contacten hebben. Als u daarnaast weinig 

ervaring met een computer heeft, kunt u 

mogelijk deelnemen aan een nieuw project: 

“Burgers verbonden”. Door te leren gebruik 

te maken van een zeer eenvoudige én 

aangepaste tablet wordt op een aanvullende 

manier gewerkt aan het uitbreiden van 

contacten. De begeleiding hierbij is 

persoonlijk en aan huis. In dit project werkt 

Socius samen met de VivaZorggroep. Wilt u 

meer weten belt u dan met Centrum 

Mantelzorg en vraag naar Margit Kooter. 

Dementiemonitor 

Als u zorgt voor iemand met dementie dan 

is Alzheimer Nederland geïnteresseerd in uw 

ervaringen. Zij onderzoeken eens in de twee 

jaar hoe mantelzorgers de zorg aan deze 

naasten ervaren. De uitkomsten worden 

gebruikt voor overleg met het ministerie van 

VWS, zorgaanbieders, -verzekeraars en 

gemeenten met als doel om de zorg te 

verbeteren. Wilt u een bijdrage leveren of 

kent u iemand in uw omgeving, ga dan 

naar: www.alzheimer-

nederland.nl/dementiemonitor  

U kunt ook een papieren vragenlijst thuis 

ontvangen. Belt u gerust daarvoor naar 

Centrum Mantelzorg (088-8876900). 

 

 

 

 

 

 

 

Versterking van Centrum Mantelzorg 

Wegens het stijgende aantal 

ondersteuningsvragen is er per 1 februari jl. 

een nieuwe consulent werkzaam bij 

Centrum Mantelzorg. Eline Heermans 

versterkt het team op maandag, dinsdag en 

vrijdag.  

Onze collega Tuija Lugas, speciaal voor 

jonge mantelzorgers, verwachten wij eind 

juni terug van zwangerschapsverlof. 

 

 
 

V.l.n.r. Maaike Veldman, Eline Heermans en 

Margit Kooter. 

 

https://getfello.com/
http://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
http://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
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Als reizen met het openbaar vervoer niet langer mogelijk is: Vervoersalternatieven 

 

 

 

Nog vragen of folder gewenst? Belt u met Centrum Mantelzorg (088-8876900) 

 

Naam Wie / Waar Hoe  Kosten 

WonenPlus Voor mensen boven 

de 65 jaar en 

chronisch zieken. 

Met auto van de 

vrijwilliger. Lidmaatschap 

WonenPlus vereiste. Info 

via 0255-518888  

(10.00 - 14.30 uur) 

Lidmaatschap €20 per 

jaar, diverse huurders 

krijgen korting. 

Minimaal €1,50 per rit 

en €0,30 per km. 

Stichting 

O.I.G. I.H.D. 

Voor mensen met een 

beperking in de 

gemeente Velsen die 

geen gebruik kunnen 

maken van het 

openbaar vervoer. 

Vervoer door heel 

Nederland. 

Met rolstoelbussen. 

Reserveren via 

0255-515133 (9-14 uur) of 

vervoer@oig-ihd.nl 

Geen indicatie nodig wel 

lidmaatschap. 

Lidmaatschap €12,50 

per jaar. Retour binnen 

gemeente Velsen kost 

€2,00 en daar buiten op 

aanvraag. 

Regiorijder Voor mensen met een 

beperking t.o.v. het 

openbaar vervoer. 

Vervoer in de regio, 

straal van 25 km 

vanaf woonadres. 

Verschillende auto’s/ 

busjes. Indicatie van de 

WMO (gemeente) nodig. 

Apart pasje. Rit bestellen 

via 0900-9343 

Opstaptarief €0,90 en 

€0,14 per km. Maximaal 

1500 km per jaar. Daar 

boven geldt €2,00 per 

km. 

Valys Vervoer voor mensen 

met een beperking 

door heel Nederland. 

Van deur tot deur of in 

combinatie met de 

trein. 

Verschillende 

auto’s/busjes. 

Indicatie WMO (vervoers-

voorziening), een 

gehandicapten 

parkeerkaart of OV 

begeleiderskaart nodig. 

Apart pasje. 

Rit bestellen of informatie 

via 0900-9630 

Een persoonlijk 

kilometerbudget (600 

km) tegen laag tarief 

van €0,20 per km 

mailto:vervoer@oig-ihd.nl

