
MANTELZORGBELEID 
 

FEITEN  

In de gemeente Loon op Zand zijn, naar schatting, ongeveer 1.100 mantelzorgers actief. Zij zorgen 

langdurig en intensief voor een naaste met een ziekte, beperking of psychische problemen. In onze 

gemeente dreigen 300 tot 500 mantelzorgers overbelast te raken. De druk zal de komende jaren verder 

toenemen. Zowel het aantal mantelzorgers als beschikbare professionals daalt. Als gemeente krijgen 

we bovendien minder geld vanuit het Rijk.  

 

ONTWIKKELEN 

We willen samen met de gemeenschap een goede invulling geven aan het mantelzorgbeleid. 

Bewustwording, erkenning, waardering en passend ondersteuning zijn belangrijke elementen. Als 

gemeente jagen we dit aan. Het streven is om in 2025 een mantelzorgvriendelijke gemeenschap te zijn. 

Ontwikkelen doen we samen. Iedereen kan, op basis van de opdrachtbeschrijving hieronder, een ideeën 

en/of plan indienen:  

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING  

Hulpbehoevenden, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals weten samen meer dan alleen. Het is 

zonde om deze kennis niet met elkaar te delen. Als gemeente willen we de collectieve deskundigheid 

bevorderen. Doel is het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Dat kan op verschillende 

manieren. We zien kansen in een leergang ervaringsdeskundigheid en/of het opzetten van een 

Mantelzorg Steunpunt.  

 

BUDGET 

In 2019 is een budget van € 4.000,00 beschikbaar voor deze opdracht. We kunnen hiermee c.a 3 

activiteiten ondersteunen.  

 

OPDRACHTVOORWAARDEN 

 De activiteiten moeten naast toegankelijk ook inspirerend zijn voor een brede doelgroep. 

 Individuele opleidingen of abonnementen vergoeden we niet. 

 Minimaal drie partijen moeten een aanvraag indienen. Daarvan moet één partij een lokale 

zorginstelling en/of belangenorganisatie zijn. 

 Het budget moet de organisatie van een activiteit dekken. 

 De partijen die een activiteit organiseren moet deze door deelnemers laten beoordelen. 

 De activiteiten vinden evenredig plaats in de kernen Kaatsheuvel, de Moer en Loon op Zand. 

 Aan de activiteiten moeten minimaal 100 personen kunnen deelnemen. 

 De activiteiten vinden plaats in de periode 26 augustus - 1 november 2019. 

 

INDIENEN AANVRAAG 

U kunt vóór 28 juni een aanvraag indienen via mantelzorg@loonopzand.nl. We verwachten een goede 

toelichting, intentieverklaringen van partijen en een begroting. Iedere aanvraag beoordelen we op basis 

van de opdrachtvoorwaarden en de voorwaarden benoemd in de subsidieregeling mantelzorg 2019. 

Voor 7 juli 2019 nemen we een besluit. Acquisitie stellen we niet op prijs.  
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