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Inhoudsopgave

Tandem samen zorgen is: 

samen staan voor mantelzorgers  
samen leren en ontdekken 

samen naar de toekomst kijken 
samen denken over het juiste moment 

samen bouwen aan nieuwe verbindingen 
samen proberen

samen kijken naar best practices
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Mantelzorgers bereiken op het juiste moment, zodat zij tijdig een steuntje in 
de rug kunnen krijgen en daardoor blijven meedoen in het maatschappelijk 
leven. Blijven werken, naar school gaan, naar de sportvereniging, naar een 
verjaardag van familie of vrienden… Alles wat bij het leven hoort, en wat je 
iedereen gunt. Dat is waar Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
aan werkt. 

In dit jaarverslag over 2018 schetsen wij een 
beeld van onze werkzaamheden in 2018. Dit 
heeft enerzijds een formele reden; wij leggen 
hiermee verantwoording af aan de gemeenten 
die jaarlijks een subsidie verstrekken voor 
de mantelzorgondersteuning door Tandem. 
Anderzijds vertellen wij graag over de vele 
kanten van onze dagelijkse werkpraktijk 
waarin wij mantelzorgers de ondersteuning 
bieden die in hun zorgsituatie van belang is. 
Over wat wij daarbij tegenkomen, wat ons in 
het bijzonder opvalt en wat het voor betrok
kenen oplevert. 

Wat je op elke pagina van dit jaarverslag 
tegenkomt is: samenwerken. Het zit vanaf 
de start van Tandem in onze naam: ‘Tandem. 
Samen Zorgen’. En ieder jaar is dat samen 

belangrijker geworden. Daarom vertellen we 
graag uitgebreid over de manier waarop wij 
onze werkzaamheden met samenwerkings
partners organiseren.

Kortom, met gepaste trots bieden wij u dit 
jaarverslag over 2018 aan. Roept het vragen 
bij u op? Of heeft u suggesties? Wij gaan 
graag het gesprek met u aan. Zo kunnen wij 
onze dienstverlening blijven verbeteren. Zodat 
we samen nog meer mantelzorgers kunnen 
bereiken op het voor hen juiste moment.

1. Inleiding

Inleiding

1
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We zien landelijk een sterk toenemende 
aandacht voor mantelzorg en het belang van 
ondersteuning voor de grote groep mensen 
die voor een naaste zorgen. Een goede zaak. 
Tegelijk signaleren wij dat de behoefte aan 
ondersteuning toeneemt. De trend is dat 
mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen 
en steeds ouder worden.. Een ziektebeeld als 
dementie neemt verhoudingsgewijs sterk 
toe. Dat geldt ook voor psychiatrische ziekte
beelden, zoals bleek uit het Digipanel van 
de gemeente Haarlem. In die situatie vinden 
velen het lastig de juiste richting te vinden bij 
het maken van keuzes, het vinden van (zorg)
oplossingen en het combineren van de zorg 
met een betaalde baan, een hobby, school of 
studie, of het sociale leven. In overleg met 
onze gemeenten en samenwerkingspartners 
zoeken wij naar continue verbetering zodat 
mantelzorgers op maat kunnen worden 
ondersteund. 

Ook merken we dat meer mantelzorgers 
de noodzaak van tijdige ontspanning c.q. 
balans inzien. Daardoor neemt bijvoorbeeld 
de belangstelling voor mindfulness en de 

wandelgroep ten behoeve van lotgenoten
contact toe. Wij faciliteren waar nodig nieuwe 
oplossingen en arrangementen.

In onze ‘respijtpraktijk’ komen wij regelmatig 
de behoefte aan nachtopvang tegen, vooral 
in het geval dat de verzorgde zelf geen regie 
meer heeft. Het blijkt lastig om tijdig een 
geschikte opvang te kunnen realiseren. 
Wij zoeken in nauwe samenwerking met de 
gemeenten en zorgaanbieders naar betere 
voorzieningen op dit punt van nachtopvang/
nachtzorg.

Mantelzorgers van een naaste met een 
migrantenachtergrond hebben ook onze 
bijzondere aandacht. Daarbij werken wij 
sinds het najaar van 2018 nauw samen 
met onze welzijnspartners en migranten
organisaties om een benadering te ontwik
kelen die past bij de cultuur en achtergrond 
van deze mantelzorgers.

2. Wat opviel in 2018

2
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In contact komen op het juiste moment, dat 
wordt belangrijk bij mantelzorgondersteuning. 
Tijdige signalering en aandacht kan veel 
betekenen en kan voorkomen dat een situatie 
onnodig moeilijk of belastend wordt. Het 
juiste moment is het liefst al op het moment 
dat, zoals wij dat soms noemen, de mantel
zorger ‘wordt geboren’. Bijvoorbeeld bij het 
ontslag van de verzorgde uit het ziekenhuis 
of uit een revalidatiecentrum. Wij zullen nog 
meer inzetten op afstemming en samenwerking 
met de betreffende organisaties.

Veel mantelzorgers ervaren een drempel om 
ondersteuning te zoeken. In die zin is het vaak 
lastig om mantelzorgers te bereiken op het 
voor hen juiste moment. Daarom zoeken wij 
plekken op waar mantelzorgers vanzelf al 
komen. Ook hierbij halen wij de banden met 
partnerorganisaties graag aan.

Welzijns en andere wijk en buurtorganisaties 
zijn vaak sterk verankerd in de dorpen, wijken 
en buurten. Wij zien kansen om onze mantel
zorgondersteuning in samenwerking met die 
partners dichter in de nabije omgeving van de 
mantelzorger. Wij zien kansen om onze 
mantel zorgondersteuning in samenwerking 
met die partners dichter in de nabije om geving 
van de mantelzorger te brengen.

Meer aandacht voor migrantenmantelzorgers 
is een belangrijk speerpunt voor de komende 
jaren. Ook willen wij nieuwe manieren zoeken 
om jonge mantelzorgers op het voor hen juiste
moment te bereiken. Waar mogelijk doen we 
dat in samenwerking met organisaties voor 
jongeren, sportverenigingen e.d.

3. Blik op de toekomst
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Hier worden de belangrijkste prestaties en 
activiteiten toegelicht en verantwoord. Het 
gaat daarbij om belangrijke, telkens terug
kerende elementen van onze opgave. 
Dat zijn achtereenvolgens:
• Advies & begeleiding
• Netwerkstrategieën
• Lotgenotencontact
• Respijtzorg
• Deskundigheidsbevordering 
• Voorlichting en informatie
• Kenniscentrum jonge mantelzorgers
• Dag van de Mantelzorg
• Huishoudelijke hulp/huishoudelijke  

ondersteuning mantelzorgers
• Platform Belangenbehartiging  

Mantelzorg Kennemerland

4.1 Advies & begeleiding
De zorg voor een naaste kan intensief en 
lang durend zijn. In dat geval hebben mantel
zorgers vaak behoefte aan individuele bege
leiding. Niet voortdurend, maar op momenten 
dat het allemaal even teveel wordt. Dan 
staan de medewerkers van Tandem klaar. 
In 2018 was opnieuw sprake van een zeer 
hoog aantal individuele contacturen: 3.450

Bij een eerste aanmelding vindt een uitgebrei
de telefonische intake plaats. In dat gesprek 
wordt zorgvuldig verkend wat de vragen 
en/of behoeftes van de mantelzorger zijn. 
In de meeste gevallen volgt een gesprek met 
een mantelzorgconsulent van Tandem. Dat 
gesprek kan bij de mantelzorger thuis plaats
vinden, maar indien gewenst ook bij Tandem 
op kantoor. Tijdens zo’n gesprek blijkt regel
matig dat er sprake is van een ‘vraag of 
vragen achter de vraag’. Al pratende komen 
de diverse aspecten van de mantelzorg aan 
de orde en krijgt de consulent een beeld van de 
specifieke ondersteuning die gewenst is.

De ondersteuning is altijd maatwerk. Soms 
is een luisterend oor al voldoende en zegt 
een mantelzorger na afloop van het gesprek: 
‘Fijn dat u geweest bent. Ik kan er weer even 
tegen’. Indien er een duidelijke behoefte is 
aan emotionele ondersteuning, dan komt 
de consulent enkele malen terug voor een 
vervolggesprek. Daarbij bieden we onder
steuning op maat aan. Daarbij kan ook de 
mogelijkheid van een workshop of training  
door Tandem aan de orde komen, zoals 
bijvoorbeeld een workshop mindfulness, 

4

4. Verslag van de prestaties en activiteiten 
in de regio
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een workshop omgaan met dementie of een 
workshop grenzen stellen. Het kan ook blijken 
dat er weinig steun is vanuit de omgeving. 
Dan wordt de mantelzorger op weg geholpen 
om de mogelijkheden bij familieleden, buren 
of kennissen na te gaan en op die manier het 
sociale netwerk te versterken. Doel is op deze 
wijze uiteindelijk de kwetsbaarheid van de 
mantelzorger te verminderen of weg te nemen.

Het gebeurt ook wel dat de mantelzorger 
in alle regels rondom de zorg verdwaalt en 
‘door de bomen het bos niet meer ziet’. 
Frustratie, spanning en overbelasting zijn 
vaak het gevolg. De mantelzorgmakelaars 
van Tandem zijn dan de eerst aangewezen 
consulent. Zij brengen de situatie in kaart, 
helpen zaken uit te zoeken, helpen op weg 
door het doen van aanvragen, ondersteunen 
bij een keukentafelgesprek en leveren onaf
hankelijke cliëntondersteuning. In de praktijk 
gaat het vaak om complexe en tijd rovende 
zaken.

Voor de individuele begeleiding van jonge 
mantelzorgers heeft Tandem twee gespeciali
seerde consulenten in huis. Ook is er 
specifieke expertise binnen het consulenten
team op het gebied van dementie, psychiatrie, 
en nietaangeboren hersenletsel.

4.2 Netwerkstrategieën
Mantelzorgers worden vaak opgeslokt door 
hun zorgtaak. Een sociaal netwerk opbouwen
lukt dan niet voldoende en het netwerk dat 
zij hebben, bestaat meestal uit familie (als 
die er is) en betaalde krachten. Terwijl zij 
juist behoefte hebben om buiten deze kleine 
kring een goed gesprek te voeren en steun 
te vinden. Ook kan een stevig netwerk over
belasting van de mantelzorger voorkomen. 
Netwerkversterking is een belangrijk onder
deel van de individuele begeleiding die de 
mantelzorgconsulenten bieden. Tandem zet 
daarnaast andere instrumenten in, zoals:
• Netwerkcoaches: een getrainde  

vrijwilliger die mantelzorgers en mensen 
met een ziekte of beperking helpt om hun 
sociale contacten uit te breiden of op te 
bouwen.

• Familiegesprekken: worden vooral ingezet  
als de mantelzorg in een familie vooral 
aankomt op één persoon. In 2018 hebben 
drie (extra) medewerkers van Tandem de 
desbetreffende opleiding hiervoor met 
succes afgerond bij het landelijk Expertise
centrum Familiezorg.

• Inzet van het netwerkinstrument  
Even Tandemen.

Tandem heeft een expertiserol in de regio 
als het gaat om scholing en training op het 
gebied van netwerkversterking. Diverse 
 organisaties maken daar gebruik van.  

Zo heeft Tandem in 2018 de training ‘Natuur
lijk een Netwerkcoach’ verzorgd voor vrij
willigerscoördinatoren van partnerorgani
saties in ZuidKennemerland. Bij Burenhulp 
Haarlem is een workshop ‘Netwerk in kaart 
brengen’ verzorgd en tijdens de Cursusmarkt 
van de Bibliotheek ZuidKennemerland op 
1 september 2018 hebben wij een workshop 
‘Even Tandemen’ gegeven.

Vanuit de genoemde expertiserol is Tandem 
partner van Coalitie Haarlem Ontmoet, 
waarvoor de ondertekening op 17 oktober 
2018 heeft plaatsgevonden.

4
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4.3 Lotgenotencontact
Naast individuele ondersteuning vinden veel 
mantelzorgers baat bij groepsondersteuning 
in de vorm van lotgenotencontact. Het delen 
van ervaringen en het uitwisselen van tips 
is van grote waarde voor mantelzorgers en 
geeft hen steun bij het zorgen voor hun naaste. 
Tandem brengt deze mantelzorgers bij elkaar 
in lotgenotengroepen die meestal onder 
leiding staan van een getrainde vrijwilliger. 

Tandem organiseert intervisie bijeenkomsten 
voor deze vrijwilligers.
Wij zien nog steeds een groeiende vraag naar 
lotgenotencontact. Daarbij valt het op dat 
mantelzorgers die tijdens een workshop of 
training samen hebben opgetrokken, graag 
door willen gaan als lotgenotengroep. Dat 
faciliteren wij graag. Zo is in het afgelopen  
jaar een nieuwe lotgenotengroep Mindfulness 
ontstaan, vanuit de training Mindfulnesss 

4

Vrijwilliger

Annet

die in het voorjaar 2018 is gegeven. En na een  
van de workshops Omgaan met dementie ging 
 de desbetreffende groep eveneens verder als 
lotgenotengroep. Nieuwe groepen waren in 
2018 voorts: de wandelgroep en een tweede
lotgenotengroep voor mantelzorgers van een 
naaste met nietaangeboren hersenletsel (NAH).

4.4 Respijtzorg
Door inzet van respijtzorg kunnen mantel
zorgers de zorg voor hun naaste tijdelijk aan 
anderen overlaten. Dan kunnen zij er zelf even  
tussenuit. Die pauzes in de zorg voorkomen 
overbelasting en helpen om de mantelzorg 
langer vol te houden. Wat goede respijtzorg 
is, verschilt per persoon omdat elke situatie 
anders is. Het gaat om het effect: daadwerke
lijk een adempauze ervaren.

Op de website www.helpenzorgen.nl maken 
we een uitgebreid overzicht van het regionale 
aanbod voor respijtzorg eenvoudig toegan
kelijk. In 2018 is het aanbod weer verder 
gegroeid met een aantal voorzieningen, waar
door een steeds grotere variatie respijtvoor
zieningen vindbaar is. In de praktijk blijkt 
dat veel mantelzorgers het te druk hebben 
om op zoek te gaan naar de mogelijkheden. 
De website helpt hen dan makkelijk en snel 
bij hun hulpvraag. Daarnaast zijn de mantel
zorgconsulenten in hun rol als respijtcoach 
beschikbaar om de weg te wijzen en de 
mogelijkheden uit te zoeken. Dat Tandem op 

dit punt voorloopt, blijkt uit het feit dat wij 
gevraagd werden mee te werken aan een 
bijeenkomst op 20 september 2018, die door 
Mezzo het landelijk centrum voor mantelzorg, 
speciaal voor gemeenten werd georganiseerd 
over het onderwerp respijtzorg.

Tandem biedt zelf ook een respijtvoorziening 
door vrijwilligers in te zetten in de thuis
situatie bij een mantelzorger. Betrouwbare 
zorgvrijwilligers zijn van onschatbare waarde. 
Zij nemen taken over: de ene keer gaat het 
om praktische taken en een andere keer 
om het doen van een leuke activiteit met de 
verzorgde. Zo kan de mantelzorger even iets 
voor zichzelf doen en zich weer opladen. De 
taak van een vrijwilliger is dankbaar maar 
kan ook ingewikkeld zijn. De vrijwilliger 
krijgt daarom begeleiding van een mantel
zorgconsulent. Daarnaast is er een trainings
aanbod beschikbaar om de vrijwilliger (nog 
meer) toe te rusten op zijn taak. Denk daarbij 
aan deskundigheidsbevordering op ziekte
beelden en bejegening en samenwerking met 
mantelzorgers. Bij de inzet van een vrijwilliger 
is Tandem alert op een goede match met de 
mantelzorger. De vraag is vaak groter dan 
het aantal beschikbare vrijwilligers. Ook in 
2018 nam de vraag verder toe, met name 
onder mantelzorgers van een naaste met 
dementie. De samenwerking met vrijwilligers
organisaties ervaren wij als zeer positief. Waar 
mogelijk verwijzen wij door naar andere vrij

“Al jaren een duo.” “Ik doe dit nu al tien jaar, samen met Anne. Zij heeft een coaching
achter grond en ik kom uit de wijkverpleging. Dus we vormen een goed duo. We worden vanuit Tandem 
heel goed begeleid, evalueren regelmatig en kunnen altijd ideeën kwijt. Wij zien dat het deelnemen aan 
een lotgenotengroep heel veel oplevert voor de mantelzorgers. Ze kunnen zich uiten, ervaringen delen. 
Het belangrijkste is misschien nog wel dat het tot herkenning leidt: ‘Oh, heb jij dat ook…?!’ Vervolgens 
geven mantelzorgers elkaar tips. Dat zijn echt cadeautjes. Als begeleiders bewaken wij het proces en 
geven wij tips mee voor de komende zes weken. In de volgende bijeenkomst komen we er waar nodig 
weer op terug. Dit werk geeft mij heel veel voldoening. Maar dat niet alleen: door de persoonlijke levens
verhalen leer ik er zelf ook veel van. Ik zie altijd uit naar de volgende bijeenkomst.”
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willigersorganisaties en waar nodig voorziet 
Tandem in de vraag. Dat is vooral het geval bij 
complexe mantelzorg van specifieke ziekte
beelden.

Jaarlijks zetten wij stagiaires van de opleiding 
Social Work (Inholland) in als zorgvrijwilliger. 

Week van de Respijt 
In 2018 hebben wij opnieuw een Week van de 
Respijt georganiseerd om het belangrijke  
thema respijtzorg blijvend onder de aandacht 
te brengen. In de week van 8 t/m 12 oktober 
werden dagelijks, in samenwerking met 

regionale partners, speciale activiteiten 
aangeboden. Vanaf die week hebben wij ook 
een geheel herziene folder over respijtzorg 
in gebruik genomen. Dit was het programma 
van de Week van de Respijt

Maandag 8 oktober
Tandem aanwezig bij cursus ‘Kracht van 
herinneringen’ in het Odensehuis Haarlem.

Dinsdag 9 oktober 
Theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’ 
voor huisartsen, praktijkondersteuners, 
verpleegkundigen ouderenzorg en andere 

4

zorgprofessionals in het Haarlemmerhout
theater, aangeboden door Tandem in samen
werking met de gemeente Haarlem.

Theatercollege, ‘De negen open deuren’ (geor
ganiseerd in samenwerking met Haarlemse 
Maatjes) in Wijkcentrum de Ringvaart, Haar
lem, een basistraining in vogelvlucht voor 
vrijwilligers.

Aanwezigheid Tandem in het Da Vincihuis 
van 10.00 – 12.00 uur.

Vrijdag 12 oktober
Workshops voor mantelzorgers en andere 
geïnteresseerden tijdens de informatiemiddag 

Blijf eigen baas op ‘je oude dag’, georganiseerd
door Informatiepunt Wijkgerichte Zorg in 
Vanouds het Dorpshuys in Bloemendaal. In 
samenwerking met Socius heeft Tandem 
twee workshops verzorgd.

Aanwezigheid in De Sprong bij een bijeenkomst 
van het theehuis voor mantelzorgers met een 
migrantenachtergrond in wijkcentrum 
De Sprong te Haarlem. 

Gedurende de week
Tandem Tour: Tandem bezocht organisaties 
die een vorm van respijtzorg aanbieden op 
de tandem om het thema extra aandacht 
te geven.

Jolijn
Stagiaire

“Ik kan echt iets betekenen.”“Ik kwam op de stagemarkt van Inholland een mantel
zorgconsulent van Tandem tegen. Ik werd direct enthousiast voor een stage waarbij éénopéén contact 
mogelijk is. Het was opvallend hoe zorgvuldig de intake en match met de mantelzorger vanuit Tandem 
begeleid werd. Ik ga nu elke woensdagmiddag naar een dame van 86 jaar. Zij heeft de ziekte van Parkinson 
en haar dochter van 64 jaar zorgt voor haar. In het begin was de reactie van de dochter: ‘Wij hebben echt 
niemand nodig ….. zeker niet iemand van 18 jaar…Toch heeft Tandem doorgezet. Eerst bleef de dochter er 
steeds bij. Maar nu gaat zij vaak een paar uur de deur uit om zelf iets te kunnen doen. Ik vind het heel fijn 
om te doen. Ik kan iets voor deze mensen betekenen, maar het levert mij ook zelfkennis op en leert mij op 
mijzelf te reflecteren. En ik ontdek dat ik iets kan bereiken.”
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4.5 Deskundigheidsbevordering 
Onze mantelzorgconsulenten staan midden 
in de praktijk en pikken dagelijks signalen 
op over de behoefte aan deskundigheids
bevordering. Die behoefte vertalen wij naar 
een scholingsaanbod voor mantelzorgers, 
vrijwilligers en professionals. We werken 
daarin samen met de regionale stakeholders 
zoals de Vrijwilligers Academie. Enkele 
voorbeelden in 2018:
• Training netwerkcoaches voor  

vrijwilligerscoördinatoren
• Twee keer workshop kennismaking  

Mindfulness (dagdeel)
• Training Mindfulness (8 dagdelen)
• Training zorgvaardigheden
• Twee keer workshop Omgaan met  

dementie
• Mond Vol van Tandem: voor Wmo  

screenteam en Wmo consulenten
• Training in opdracht van Mezzo: ‘Hoe zet ik 

een training op voor praktijk ondersteuners 
van huisartsen’ (i.s.m. MaatjeZ).

4.6 Voorlichting en informatie
In onze communicatie staat ‘samen zorgen’ 
centraal. Samen zorgen blijft het motto van 
Tandem dat past bij de veranderende samen
leving maar ook bij de belevingswereld van 
veel mantelzorgers. Met samen bedoelen wij 
een heel netwerk aan organisaties, vrijwilligers 
en partijen die er samen met Tandem voor 
zorgen dat de mantelzorgers hun zorgtaak 

het hoofd kunnen blijven bieden. Als kleine 
organisatie is het onmogelijk om alle mantel
zorgers persoonlijk te ondersteunen. Dus 
moeten we slim zijn in onze aanpak en als 
een ‘spin in het web’ verbinding zoeken met 
organisaties die ons aanvullen. Onze commu
nicatie speelt daar een belangrijke rol in want 
daarmee kunnen we grote groepen mensen 
en organisaties op het voor hen juiste moment 
bereiken. Een greep uit onze activiteiten:

Tandem Magazine is sinds 2017 het jaarlijkse 
magazine met achtergrondverhalen, nieuws 
en informatie voor mantelzorgers, vrijwilligers 
en professionals. Dit magazine wordt aan 
alle ingeschreven mantelzorgers toegestuurd.

Drie keer per jaar verschijnt de digitale 
nieuwsbrief ‘Met Tandem’ met nieuws en tips. 
Elke keer wordt een actueel thema belicht.

Wij zijn actief in het geven van voorlichting 
zodat wij mensen preventief kunnen voor
bereiden op een toekomst met mantelzorg. 
Dat doen we door middel van advertenties, 
artikelen en interviews in regionale dag en 
weekbladen.

We verstrekken nieuws en informatie via 
diverse kanalen aan onze partners en 
belangbehartigers in de gemeenten. Dit 
gebeurt via overlegvormen, maar ook door 
op alle beurzen, markten en informatie

4

Thema Doelgroep Datum 

Verzorging Thuis
Mantelzorgers 
(en vrijwilligers)

18 september 13.30  16.30 uur 
(3e dinsdagmiddag van september)

Dementie (omgaan met) Mantelzorgers
16 en 23 oktober 's middags 
(3e dinsdagmiddag van oktober en week erna)

Grenzen stellen en tijd voor jezelf Mantelzorgers
20 november 13.30  16.00uur 
(3e dinsdagmiddag van november)

Luchtig thema Mantelzorgers
18 december 13.30  16.00 uur 
(3e dinsdagmiddag in december)

   

Netwerkversterking Professionals
13 september 9.30  12.00 uur 
(2e donderdagochtend van september)

Familiezorg Professionals
11 oktober 9.30  12.00 uur 
(2e donderdagochtend van oktober)

Mantelzorg - basistraining Professionals
8 november 9.30  12.00 uur 
(2e donderdagochtend van november)

Wet- en regelgeving Professionals
13 december 9.30  12.00 uur 
(2e donderdagochtend van december)

   

Mentale weerbaarheid 
(vergroten) - mindfulness

Mantelzorgers
donderdag 11 oktober van 14.45 tot 17.00 uur en 
vrijdag 23 november van 13.45 tot 16.00 uur

Terugkomochtend 
netwerkcoaching

Vrijwilligers
coördinatoren

25 september ‘s ochtends
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bijeenkomsten aanwezig te zijn; overal waar 
het thema mantelzorg ook maar enigszins 
een relatie mee heeft.

De website www.tandemmantelzorg.nl 
houden wij uptodate met actuele informatie.

We informeren via Twitter en Facebook. 

Tandem is aanwezig bij de Alzheimercafé’s 
in Haarlem, het Trefpunt Dementie in 
Heemstede, het Alzheimer Trefpunt in 
Zandvoort, alsmede bij de contactbijeen
komsten van het Platform Belangenbeharti
ging Mantelzorgers Kennemerland.

4.7 Kenniscentrum jonge mantelzorgers
Tandem heeft jonge mantelzorgers al jaren 
geleden tot een belangrijk speerpunt binnen 
de mantelzorgondersteuning gemaakt. 
Gelukkig krijgt het thema nu ook landelijk 
steeds meer aandacht.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jonge
ren t/m 24 jaar die opgroeien met een fami
lielid dat chronisch ziek of gehandicapt is 
of een psychische aandoening heeft. Deze 
situatie kan een grote impact hebben op 
hun leven. Als jongeren langere tijd mantel
zorg verlenen, kan dat negatieve gevolgen 
hebben, zoals opgroei en opvoedproble
men, lichamelijke en emotionele klachten 
zoals stress en vermoeidheid en meer behoef

te aan zorg omdat zij op latere leeftijd vaker 
een beroep doen op de (geestelijke) gezond
heidszorg dan andere jongeren. Wat ook 
mee speelt is dat deze jongeren niet gauw over 
hun zorgen praten. Met als gevolg dat zij 
nog meer druk en stress ervaren omdat zij 
zich niet gesteund voelen en het idee hebben 
dat zij er alleen voor staan. Dat zijn redenen 
waarom wij deze jongeren actief opzoeken 
en ondersteunen.
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De ondersteuning van Tandem staat vooral 
in het teken van voorlichting op scholen en 
de individuele begeleiding van jongeren. 
Daarnaast brengen wij het thema waar 
mogelijk onder de aandacht van professionals. 
Een voorbeeld hiervan is de presentatie die 
wij mochten verzorgen bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin op 5 april 2018. Daarbij werd 
tevens een interactieve les met de partners 
gedaan.

Vanwege de expertise van Tandem op het 
thema jonge mantelzorg worden wij soms 
gevraagd een training voor derden te 
houden. Zo verzorgden wij in het voorjaar 
van 2018 een traindetrainer voor de Regio
nale Stichting WonenPlus uit Purmerend.

Week van de Jonge Mantelzorger
Deze speciale week, die in 2018 van 4 tot en 
met 8 juni werd gehouden, is inmiddels een 
jaarlijks terugkerend evenement geworden. 
Doel is vooral bewustwording onder jonge
ren en professionals.

Het programma zag er als volgt uit:
Bijzonder was dat wij voor het eerst een gast
les in Zandvoort konden verzorgen. Deze les 
werd gegeven op De School. Wij kijken terug 
op een zeer geslaagde bijeenkomst. 

4.8 Dag van de Mantelzorg
In 2018 was het thema van de Dag van de 
Mantelzorg ‘verrassen’. In opdracht van de 
gemeenten verzorgde Tandem ook dit keer 
weer een feestelijke middag in De Philharmonie
Haarlem waar de mantelzorgers werden 
verrast met een gevarieerd programma, 
lekkere hapjes, drankjes en onverwachte 
ontmoetingen. Wethouder MarieThérèse 
Meijs memoreerde in haar openingswoord 
het belang van mantelzorg: “Mantelzorg is 
niet meer uit onze samenleving weg te denken. 
Daarom is het voor de gemeenten zo’n 
belangrijk moment om onze mantelzorgers 
te bedanken en in het zonnetje te zetten.” 
Het optreden in de grote zaal werd dit keer 
verzorgd door cabaretgroep Op Sterk Water. 
Aan de hand van uit de zaal geroepen voor
beelden werd al improviserend een sketch 
of lied bedacht. Het leidde tot enthousias
te reacties en een luid applaus. Na afloop 
was er volop gelegenheid voor napraten en 
ontmoeting in de foyer. Daar waren ook een 
goochelaar, complimentenmeisjes en stands 
met informatie aanwezig. Wij kunnen terug
zien op een zeer geslaagde middag.

4.9 Huishoudelijke hulp/huishoudelijke 
ondersteuning mantelzorgers
Huishoudelijke ondersteuning kan voor 
sommige mantelzorgers net de extra hulp 
zijn die zo hard nodig is, om de zorg vol te 
houden. Wij zien dat de betreffende regeling, 
die enkele jaren geleden in het leven werd 
geroepen, in die gevallen daadwerkelijk 
uitkomst biedt.

De regeling is in onze regiogemeenten aan 
verandering onderhevig. In Bloemendaal en 
Heemstede is de eigen bijdrage in de loop van 
2018 verhoogd van € 7,50 naar € 8,00 per uur. 
In Haarlem en Zandvoort gaat die verhoging 
naar verwachting per 1 april 2019 in. In alle 
gemeenten is inmiddels als lijn gekozen dat 
de regeling, behoudens in bijzondere situaties, 
wordt ingezet waar geen reguliere huishou
delijke ondersteuning is toegekend en waar 
de mantelzorger uitwonend is.

Mantelzorgers die in aanmerking willen komen 
voor de regeling moeten ingeschreven staan 
bij Tandem. Het aantal in 2018 afgegeven 
ver klaringen ziet er per gemeente als volgt uit:

4.10 Platform Belangenbehartiging 
Mantelzorg Kennemerland
Het Platform ‘De stem van de mantelzorger’ 
heeft al jaren een belangrijke rol als adviseur 
en klankbord voor Tandem. De waardevolle
input die Tandem haalt uit het regelmatige 

overleg, het afstemmen van zaken en de deel
name aan contactbijeenkomsten van het 
Platform, houden ons, en onze dienstverlening  
scherp. In 2018 heeft het Platform twee 
contactbijeenkomsten georganiseerd:

• 7 februari 2018, thema ‘Klein geluk voor de 
Mantelzorger’. Het Platform verzorgde een  
themamiddag in de Schakel, voor mantel
zorgers uit Kennemerland. Deze keer in 
de vorm van een workshop over het boek 
‘Klein geluk’ voor de mantelzorger, een heel 
positief boek met allerlei mogelijkheden 
om goed voor jezelf te zorgen.

• 3 oktober 2018, thema ‘Blijf op de been’.
De themamiddag werd ingevuld door het 
Rode Kruis. De middag stond vooral in het  
teken van tips over brand, inbraak en vallen.

De kosten van de bijeenkomsten worden 
gedekt uit de jaarlijkse subsidie van de 
gemeente Haarlem

Verklaringen per gemeente

Bloemendaal 11

Haarlem 38

Heemstede 7

Zandvoort 9
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5. Lokale speerpunten Haarlem

5.1 Belactie
Tandem heeft telefonisch contact opgenomen 
met mantelzorgers die ingeschreven staan 
maar waar de laatste drie jaar geen contact 
mee is geweest. Op deze wijze is er een nieuw 
contactmoment geweest en hebben we waar 
nodig en gewenst ondersteuning in gang gezet. 

Van de mantelzorgers die gebeld zijn bleek 
een deel inmiddels geen mantelzorger meer 
te zijn. Naar aanleiding van het gesprek zijn
zij uitgeschreven. Bij een aantal van de 
mantelzorgers bleek het telefoonnummer
niet meer te kloppen. Deze mantelzorgers
hebben we per post benaderd met het verzoek 
om contact met ons op te nemen. Dit hebben 
we tevens gedaan als na herhaalde pogingen 
telefonisch geen contact gemaakt kon worden. 
Over het algemeen waren de mantelzorgers 
positief over de actie. Ze stelden het erg op 
prijs dat we contact met ze opnamen om 
te vragen hoe de situatie ervoor staat. Niet 
iedereen had direct behoefte aan ondersteu
ning, maar een groot deel wilde wel opnieuw 
de informatie ontvangen over wat Tandem 
mogelijk voor hen kan betekenen. Dit is in 
de grafiek op pagina 26 geïllustreerd. Onder 

overig valt onder andere interesse in een 
vrijwilliger of respijtzorg. Als er behoefte 
was aan consulentcontact is er direct bij de 
consulenten een afspraak ingepland. 
Sommige mantelzorgers hebben naar 
aanleiding van de ontvangen informatie op 
een later moment consulentcontact gehad.
 
5.2 Tandem op locatie
Om met mantelzorgers in contact te komen 
op het voor hen juiste moment zijn de 
mantelzorgconsulenten op vaste momenten 
in de wijk aanwezig. Mantelzorgers vinden 
het soms prettig om gewoon even binnen te 
kunnen lopen zonder vooraf een afspraak te 
hoeven maken. De consulenten waren in 2018 
geregeld aanwezig in:
• Da Vinci Huis – Centrum voor  

Ontmoeting
• Trefpunt ‘Trionk
• Sociaal Wijkteam Europawijk en  

Molenwijk
• Odensehuis Haarlem
• Bibliotheek (Reinaldahuis en Schalkwijk)
• Theehuis voor migrantenmantelzorgers in 

De Sprong – Parkwijk.
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Huisartsen en praktijkondersteuners Voorstelling Mantelzorgmonologen

Ergotherapeuten Pitch in het regionaal overleg gehouden

Apotheken en huisartsenpraktijken Posters ophangen en folders uitgezet

Teams thuiszorgorganisaties Pitch in het teamoverleg

Wmo consulenten Sessie Mond Vol van Tandem

CJG / Opvoedpoli Bezoek met tandem in de Week van de JMZ

Buurthuizen Welzijnsorganisaties Posters opgehangen en folders uitgezet

Aanbieders respijtvoorzieningen Bezoek met tandem in de Week van de Respijt

Jongerenorganisaties Bezoek met de tandem in de Week van de JMZ

Verpleegkundigen Ouderen Voorstelling Mantelzorgmonologen

Informatiepunt Wijkgerichte Zorg Voorstelling Mantelzorgmonologen

Behoefte mantelzorgers n.a.v. belactie

18.0 %

16.0 %

14.0 %

12.0 %

10.0 %

8.0 %

6.0 %

4.0 %

2.0 %

0 %
Behoefte aan 

informatie
Behoefte aan 

informatie HHT
Behoefte aan 

consulentencontact
Overig

15,9%

3,1% 3,2%

1,5%

In samenwerking met Haarlem Effect en het 
Sociaal Wijkteam Parkwijk en Zuiderpolder is 
in de maanden oktober tot en met december
op elke vrijdagmiddag een (inloop)theehuis 
georganiseerd. Hoewel er verschillende 
bezoekers zijn geweest, blijkt de drempel hoog 
te zijn. In samenspraak met onze partners is 
voorlopig gekozen voor het actief opzoeken 
van plekken waar de doelgroep al samenkomt. 

5.3 Campagne professionals
In 2018 hebben wij een informatie en bewust
wordingscampagne richting professionals 
gehouden. Immers, zij komen in hun werk op 
diverse momenten in contact met mantel
zorgers. Tijdige signalering en doorverwijzing 
naar Tandem is dan van belang. Vaak kan 

dat voor mantelzorgers het voor hen juiste  
moment zijn. Hieronder is een overzicht 
opgenomen van de beroepsgroepen die wij 
benaderd hebben en de actie die wij per groep  
hebben uitgevoerd.

5.4 Werk en mantelzorg
Op 16 november 2018 kreeg wethouder Botter  
de erkenning van Mantelzorgvriendelijke  
Werkgever uitgereikt. Hiermee kreeg de 
gemeente erkenning voor het beleid om 
mantelzorgers de ruimte die zij nodig hebben 
om voor een naaste te kunnen zorgen.
Het proces om te komen tot deze mijlpaal 
werd begeleid door de Stichting Werk & 
Mantelzorg. Tandem was vanuit de lokale en 
regionale expertise nauw betrokken.

5
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5.5 Coalitie Haarlem Ontmoet
Sinds oktober 2018 kent Haarlem een eigen 
coalitie die gericht is op het terugdringen of 
voorkomen van eenzaamheid onder de inwo
ners van Haarlem. Deze coalitie heeft de 
naam Coalitie Haarlem Ontmoet.
Tandem maakt deel uit van deze coalitie. 
In dit verband is binnen een aandacht
functionaris eenzaamheid aangewezen.
Haarlem Ontmoet is dé plek waar burgers 
of organisaties een idee kwijt kunnen waar
bij het samenzijn en ontmoeten centraal 
staat. Op deze manier levert de gemeente 
haar bijdrage aan de participatie en vereni
ging van burgers. Tevens de vind en verza
melplaats van alle lopende en nieuwe initi
atieven in Haarlem waarbij de ontmoeting 
tussen mensen centraal staat. Het voor
komen en bestrijden van eenzaamheid is 
een belangrijk thema. Omdat eenzaamheid 
ook onder mantelzorgers veel voorkomt, is 
Tandem actief deelnemer aan de coalitie.

5.6 SROI
In het kader van de SROI verplichting besteden 
wij jaarlijks aandacht aan mogelijkheden om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
meer kansen te geven op werk of ontwikkelings
mogelijkheden.
Een van deze manieren is de inzet van 
zorg vrijwilligers om mantelzorgers even 
vrijaf te kunnen geven. In de desbetreffende 
overeenkomst hebben wij de volgende passage 

opgenomen: ‘De intentie is uitgesproken 
om de vrijwilliger te laten klimmen op de 
participatieladder. Vrijwilligerswerk wordt 
dan ingezet als mogelijke opstap naar 
betaalde arbeid.’
Ook in 2018 bezochten wij actief vrijwilligers
markten en de jaarlijkse markt van het UWV. 
Verder staken wij relatief veel tijd en energie 
in de begeleiding en coaching van stagiaires. 
Zie hiervoor het hoofdstuk over Respijtzorg.

5
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6  Cijfers Jaarverslag 2018

Gemeente 2018

Bloemendaal 104

Haarlem 793

Haarlemmerliede 21

Heemstede 117

Zandvoort 92

Totaal 1128

NB: Dit betreft mantelzorgers die ondersteuning c.q. begeleiding van de consulent/makelaar hebben gekregen.

Gemeente 2018

Bloemendaal 5

Haarlem 54

Haarlemmerliede 0

Heemstede 13

Zandvoort 5

Actief voor Tandem, woonachtig in andere gemeente 12

Totaal 89

Aantal mantelzorgers die structureel 
ondersteund zijn door Tandem in 2018

Aantal vrijwilligers 2018

Uren contacten en consulten 
met mantelzorgers 
(consulent/makelaar) per jaar 2015  2018

4000

3500
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2500
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1500

1000

500

0
2015 2016 2017 2018

2465
2791

3355 3450

6
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Vrouw

66,8%

Man

33,2%

Verhouding man/vrouw mantelzorgers 
die structureel ondersteund zijn door Tandem in 2018

Aanleiding voor mantelzorg 
(% van mantelzorgers die structureel ondersteund 
zijn door Tandem in 2018)

Overige

Reuma/Artrose/Gewrichtsaandoening 

CVA

Autisme/ Gerelateerd aan 

Diabetes

Verstandelijke beperking

Oncologie

Psychiatrie

Parkinson

Hartproblemen

Niet aangeboren hersenletsel

Beperkingen t.g.v. ouder worden

Lichamelijke beperking

Dementie

13,6%

2,5%

3,0%

3,0%

4,0%

4,0%

5,9%

6,2%

6,4%

6,4%

7,4%

10,4%

12,3%

35,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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12%

10%

8%

6%

4%

2%

0
2011 2012 2013 2014 2015 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2063

5,5%

6,5%

4,7%
3,9%

4,4%

0,2%

3,5%

5,3%

8,5%

4,7% 4,2%
5,0%

0,9%

5,2%

7,7%

10,2%

4,4%

7,3% 7,4%

0,6%

Verdeling naar postcode 
gemeente Haarlem

Mantelzorgers die structureel ondersteund zijn door 
Tandem in 2018 in gemeente Haarlem

6

Tandem samen zorgen is: 

samen agenderen 
samen nieuwe vrijwilligers vinden

samen naar de sociale basis
samen coalities smeden
samen kennis vergroten

samen impact maken
samen uitdagingen oppakken
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Tandem Centrum voor 
Mantelzorgondersteuning 

Postbus 6166, 2001 HD Haarlem  

T 023 891 06 10  
info@tandemmantelzorg.nl  
www.tandemmantelzorg.nl


