Mantelzorg - Veel mantelzorgers zijn nog onbekend!
Op basis van een jaarlijkse statistische indicatie berekening van de nationale organisatie Mantelzorg.NL zou de
gemeente Sluis dit jaar 7194 mantelzorgers van 15 jaar of ouder tellen! Volgens dezelfde berekening zijn van
deze groep 655 mensen zwaarbelaste mantelzorgers. In contrast met deze cijfers heeft de gemeente Sluis
momenteel slechts 600 geregistreerde mantelzorgers in beeld. Deze cijfers zijn o.a. terug te lezen in het
evaluatieverslag van de mantelzorg, dat deze maand in de gemeenteraad wordt behandeld en ook nadrukkelijk
op de agenda staat van RMDO Koepel Zorg en Welzijn. De gemeentelijke Nota Mantelzorg is afgelopen jaar
vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Waarbij elk jaar een evaluatie zal worden gemaakt.
Bij deze eerste evaluatie moet wel de kanttekening worden gemaakt dat vanwege Corona een enigszins
vertekend beeld is ontstaan, omdat door alle maatregelen het voor (gemeentelijke) medewerkers en
mantelzorgers geen gemakkelijk jaar is geweest en het de evaluatie moeilijker heeft gemaakt. Gewone
persoonlijke contacten konden meestal niet doorgaan of mochten niet en uit de evaluatie valt te lezen dat er
eigenlijk heel weinig is gebeurd of kon. Veel van de activiteiten zijn tot stilstand gekomen of beperkt
gecontinueerd. Ondanks de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, die binnenkort weer zal plaatsvinden en de
aparte aandacht voor de jonge mantelzorgers, blijft het lastig en een uitdaging om met alle mantelzorgers
contact te leggen of in beeld te krijgen.
De RMDO ondersteunt dan ook de oproep van de gemeente dat mantelzorgers zich bij de gemeente kunnen
aanmelden voor steun en informatie. Nadat mantelzorgers zich hebben aangemeld, ontvangen zij ook jaarlijks
een blijk van waardering voor hun inzet en kunnen deelnemen aan activiteiten of in contact komen met
lotgenoten om informatie en ervaringen uit te wisselen.
De RMDO bepleit samen met onze Koepel Zorg en Welzijn dat er met grotere regelmaat op verschillende
manieren over mantelzorg wordt gecommuniceerd over de beschikbare informatie en ondersteuning voor
mantelzorgers. De Koepel Zorg en Welzijn is de belangrijkste pijler onder de RMDO. De Koepel behandelt alle
onderwerpen die binnen het sociaal domein vallen. Vooral beleidszaken die onder de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) vallen en de gemeente verplicht zorg en ondersteuning te bieden aan alle inwoners die
daar behoefte aan hebben. Maar ook zaken als jeugdhulp, leerlingenvervoer, kindvoorzieningen,
toegankelijkheid, sport en gezondheidszorg in brede zin.
In de taakstelling van de Koepel Zorg en Welzijn staat centraal: “Toezien dat binnen de gemeente deze taken
en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk worden uitgevoerd.” Gevraagd en ongevraagd kunnen adviezen
hierover aan het college worden uitgebracht. De leden van de Koepel zijn altijd werkzaam in of betrokken bij de
WMO of het Sociaal Domein. Momenteel bestaat de Koepel uit: Dementie vriendelijk Sluis, Mantelzorg
organisatie, Cliëntraad Okkernoot, ervaringsdeskundige en ouder van GGZ cliënt, Buurtzorg, ZorgSaam,
ervaringsdeskundige toegankelijkheid, ervaringsdeskundige jeugdzorg, de Diaconie, twee leden van de RMDO
en de contactambtenaar van de gemeente Sluis.
De RMDO-leden hebben maandelijks overleg met de beleidsambtenaren van het Sociaal Domein over wat er
speelt of aankomt en periodiek wordt de verantwoordelijke wethouder bijgepraat. De Koepel komt minstens
vier keer per jaar bijeen en soms in kleine groepjes met alleen ervaringsdeskundigen voor een bepaald
onderwerp. Er is altijd plaats voor meer, dus mist u een organisatie die nog niet is vertegenwoordigd of bent u
een ervaringsdeskundige op een bepaald gebied neem dan contact met ons op.
Meer informatie: www.rmo-sluis.nl of via ons secretariaat: secretariaat.rmdo@gmail.com.

