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de rekenkamer
De gemeenteraad van Rotterdam heeft in december 1997

de Rekenkamer Rotterdam ingesteld. Op 14 mei 2009 is

de heer drs. P. Hofstra RO CIA door de raad voor een termijn

van 6 jaar benoemd en beëdigd als directeur Rekenkamer

Rotterdam.

doel
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doel-

treffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het

financieel beheer en de organisatie van het gemeente-

bestuur. De rapporten van de rekenkamer zijn een

aanknopingspunt voor het bestuur om rekenschap

af te leggen aan de burgers.

positie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen

de gemeente. Haar taken en bevoegdheden staan in

de Gemeentewet en de verordening Rekenkamer Rotterdam.

Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij

rapporteert.Wel kunnen de raad en het college van

B enW de rekenkamer om een onderzoek verzoeken.

De rekenkamer stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan

en jaarverslag toe.

onderzoek
Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen

(raad, B enW, commissies en burgemeester) en diensten

van de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen

bij gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan

deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan

50% van de aandelen in bezit heeft en bij instellingen die

een grote subsidie, lening of garantie van de gemeente

hebben ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd

door het bureau van de rekenkamer.

publicaties
Het onderzoek resulteert in openbare rapporten die ter

behandeling aan de raad worden aangeboden. Zij bevatten

tevens de reacties van de onderzochte organen en

instellingen op de eerder toegezonden voorlopige

onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

(wederhoor). Bij kleine onderzoeken of studies met een

beperkte reikwijdte doen we de onderzochte organen of

instellingen en de raad de conclusies in een openbare brief

direct ter kennisname toekomen.Ten slotte publiceert de

rekenkamer op basis van haar onderzoek ook hand-

reikingen en worden medewerkers aangemoedigd om

artikelen te publiceren.
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voorw oord 

A ls gevolg van  demografische on tw ikkelin gen  en  een  steeds grotere budgettaire druk 

op  de zorgvoorzien in gen  is het aan tal men sen  dat veran tw oordelijkheid draagt voor 

de zorg van  familieleden  of anderen  in  de n aaste omgevin g de afgelopen  jaren  fors 

gestegen . Ook in  R otterdam is dat het geval. H oew el de omvan g van  deze groep  

zogen oemde man telzorgers n iet exact bekend is, gaan  de schattin gen  toch in  de 

richtin g van  70.000 men sen . D aarvan  is een  relatief omvan grijk deel zw aar- of 

overbelast en  de verw achtin g is dat dit aan tal de komende jaren  door alle budgettaire 

on tw ikkelin gen  n og behoorlijk zal groeien . H et is dan  ook volkomen  terecht dat het 

college de ondersteun in g van  man telzorgers als een  belan grijke prioriteit heeft 

aan gemerkt. D oordat de u itvoerin g van  dit beleid in  het kader van  de W et 

Maatschappelijke Ondersteun in g (W mo) plaatsvindt en  de deelgemeen ten  

veran tw oordelijk zijn  voor een  deel van  het W mo-beleid, ligt er een  n adrukkelijke 

relatie met de deelgemeen ten . D eze con structie stelt n ogal hoge eisen  aan  de mate en  

w ijze van  samen w erkin g tu ssen  stad en  deelgemeen ten . D e reken kamer con stateert 

dat de samen w erkin g op  basis van  gedeelde veran tw oordelijkheden  n og w el voor 

verbeterin g vatbaar is. D e herijkin g van  het man telzorgbeleid heeft hier on voldoende 

veranderin g in  gebracht. W il het beleid en  de u itvoerin g rond de ondersteun in g van  de 

groeiende groep  overbelaste man telzorgers op  een  meer effectieve w ijze plaatsvinden  

dan  zal het college goede n ota dien en  te n emen  van  de aanbevelin gen  van  de 

reken kamer in  onderhavig rapport. D at het college dat n iet doet is teleurstellend en  

van uit de bevindin gen  van  het rapport ook n iet goed te begrijpen . N atu u rlijk ziet ook 

de reken kamer dat er hard aan  dit dossier w ordt gew erkt, maar met samen w erkin g 

tu ssen  stad en  deelgemeen ten  en  respect voor elkaars positie alleen  gaat het n aar de 

men in g van  de reken kamer n iet lu kken . D aar is in  aan vullin g meer voor n odig, zoals 

heldere prestatieafspraken  w aarover deelgemeen ten  zich ten  overstaan  van  de stad 

en  van  elkaar moeten  veran tw oorden  en  stedelijke doelstellin gen  over man telzorg die 

van  onderop  (lees:door de deelgemeen ten ) w orden  opgesteld. G oed en  effectief beleid 

begin t altijd met goede voorn emen s en  hoge ambities, maar kan  daar u iteraard n iet 

mee eindigen . D e complexe bestu urlijke omgevin g w aarin  taken  en  bevoegdheden  

verdeeld zijn  en  de tot op  zekere hoogte moeilijk bereikbare doelgroep  laat zien  dat dit 

een  traject van  lan ge adem en  permanen te afstemming tu ssen  beleid en  u itvoerin g is, 

met als n adrukkelijk einddoel dat de overbelaste man telzorger er beter van  w ordt. H et 

verkrijgen  van  meer in zicht in  de behoeften  van  man telzorgers en  het on tw ikkelen  

van  in strumen ten  die aan sluiten  bij die behoeften  zijn  daarbij essen tieel, Met de 

aanbevelin gen  u it dit rapport kan  hier n aar de men in g van  de reken kamer een  

belan grijke stap  voorw aarts w orden  gezet. V oor haar onderzoek heeft de reken kamer 

veel in formatie verzameld. D e reken kamer is de con tactperson en  en  geïn terview den  

erken telijk voor hun  medew erkin g. H et onderzoek w erd verricht door Barbara Brin k, 

K ees de W aijer, José W esterman  en  R olf W illemse (projectleider). 

 

Paul H ofstra  

Directeur Rekenkamer Rotterdam 
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1� inleiding  

1-1� aanleiding 

Een  man telzorger is iedereen  die zorgt voor een  zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende in  de n aaste omgevin g. V aak is dat een  ouder, partn er, kind of ander 

familielid, maar het kan  ook gaan  om vrienden  of buren . Op  grond van  de w et 

Maatschappelijke ondersteun in g (W mo) die op  1 jan uari 2007 in  w erkin g is getreden  

heeft de gemeen te onder meer de taak gekregen  om man telzorgers te ondersteun en . 

Man telzorg is belan grijk voor de cen trale gedachte achter de w et, n amelijk dat 

men sen  in  de eerste plaats zelf voor hun  n aasten  zorgen  en  pas w an n eer dat n iet kan  

hulp  vragen  van  de gemeen te.  

 

In  het kader van  de in voerin g van  de W mo in  R otterdam heeft de raad op  20 december 

2007 de n ota M̀eedoen  en  erbij blijven , V oortschrijdend meerjaren plan  W mo 

R otterdam 2008-2010’ vastgesteld. In  dat meerjaren plan  is aan gegeven  dat man telzorg 

cruciaal is voor het bereiken  van  de doelstellin g dat zoveel mogelijk burgers (blijven ) 

meedoen  aan  alle facetten  van  de samen levin g.  

 

H oew el het directe gemeen telijke fin an ciële belan g van  de man telzorgondersteun in g 

gerin g is (minder dan  € 1 miljoen  op  jaarbasis), is het maatschappelijke belan g groot. 

Man telzorgers besparen  de samen levin g veel geld. Z onder man telzorg zouden  

n amelijk veel meer men sen  een  beroep  moeten  doen  op  profession ele zorg. W an n eer 

man telzorg betaalde zorg zou  w orden  zou  dit landelijk n aar schattin g tussen  de € 4 en  

7 miljard per jaar kosten . Een  deel van  deze kosten  zal bij de A W BZ  terecht komen , 

maar ook een  deel bij gemeen ten . Z o zu llen  de kosten  voor individuele voorzien in gen  

(w aaronder huishoudelijke hulp) voor de gemeen te R otterdam toen emen  als 

man telzorgers w egvallen , terw ijl de gemeen te in  2010 verw acht hieraan  al € 

117.396.000 u it te geven .  

 

Er zijn  ook heel veel man telzorgers. In  R otterdam zijn  er n aar schattin g 69.000 

R otterdammers die lan ger dan  3 maanden  en  meer dan  8 u u r per w eek man telzorg 

geven . V an  hen  is on geveer 12%  zw aar- en  overbelast. In  Rotterdam gaat het n aar 

schattin g om ruim 8.000 zw aar- en  overbelaste man telzorgers.  

 

N iet voor n iets hebben  B  en  W  dan  ook in  2007 besloten  de volgende doelstellin g n a te 

streven :  

‘In  2010 w orden  5.000 zw aar belaste en  overbelaste man telzorgers van af 16 jaar 

ondersteund door de steun pun ten  man telzorg en  w orden  hen  man telzorgcon tracten  

aan geboden ’.                     

 

H et college is veran tw oordelijk voor het realiseren  van  deze stedelijke doelstellin g. D e 

veran tw oordelijkheid voor de u itvoerin g is gedelegeerd aan  de deelgemeen ten . D e 

deelgemeen ten  hebben  de u itvoerin g van  het man telzorgbeleid grotendeels 

ondergebracht bij de steun pun ten  man telzorg van  w elzijn sin stellin gen . D ie 

steun pun ten  verlen en  verschillende dien sten  aan  man telzorgers, zoals in formatie, 
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advies en  emotion ele ondersteun in g. D aarnaast verzorgen  ook andere in stan ties 

onderdelen  van  de u itvoerin g. Z o verstrekt Stadstoezicht parkeerpassen  en  bieden  

zorgin stellin gen  en  vrijw illige thuiszorg respijtzorg. 

 

In  het n ajaar van  2009 hebben  stad en  deelgemeen ten  in  het Bestu u rlijk Overleg 

Sociaal (BOS) een  herijkin g van  het beleid besproken . In  die herijkin g w orden  de 

doelstellin gen  gehandhaafd, maar zijn  veranderin gen  in  de implemen tatie en  

u itvoerin g van  het beleid aan gekondigd. Z oals ook in  het meerjaren plan  W mo 2010-

2014 staat, w ordt de rol van  de steun pun ten  vervan gen  door man telzorgkrin gen : 

n etw erken  van  organ isaties die betrokken  zijn  bij de hulpverlen in g aan  de 

man telzorger.      

  

1-2� doelstelling en onderzoeksvragen 

D e reken kamer beoogt met dit onderzoek: 

�� te oordelen  over de formulerin g, de implemen tatie en  de u itvoerin g van  het  beleid 

en  over het resultaat met betrekkin g tot het on tlasten  van  zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers en  het in  con tact komen  met meer man telzorgers; 

�� aanbevelin gen  te doen  over het huidige beleid.  

 

D e cen trale vraag daarbij lu idt: 

H oe is het gemeen telijk man telzorgbeleid om meer man telzorgers te bereiken  en  

zw aar- en  overbelaste man telzorgers te on tlasten  geformuleerd, geïmplemen teerd en  

u itgevoerd en  zijn  de daarbij beoogde resultaten  bereikt? 

 

D e cen trale vraag w ordt bean tw oord aan  de hand van  de volgende deelvragen :  

1.� Is het beleid inhoudelijk adequaat geformuleerd? 

2.� Is het man telzorgbeleid adequaat geïmplemen teerd?  

3.� Is de u itvoerin g van  het man telzorgbeleid adequaat? 

4.� D raagt het beleid bij aan  het vergroten  van  het bereik en  het on tlasten  van  

man telzorgers? 

 

1-3� leesw ijzer 

D e bestu urlijke n ota bevat de voorn aamste con clusies en  aanbevelin gen . 

 

In  de n ota van  bevindin gen  staan  de resultaten  van  het onderzoek die als basis dien en  

voor de con clusies in  de bestu urlijke n ota. Samen  vormen  de bestu urlijke n ota en  de 

n ota van  bevindin gen  het reken kamerrapport.  
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2�conclu sies en aanbevelingen 

2-1� h oofdconclu sies 

1.� H et oorspron kelijke doel van  B  en  W  om in  2010 de lasten  van  5.000 zw aar- en  

overbelaste man telzorgers te hebben  verlicht zal bij lan ge n a n iet gehaald w orden . 

a� Om in  2010 de lasten  van  5.000 zw aar- en  overbelaste man telzorgers te hebben  

verminderd zu llen  min imaal 5.000 zw aar- en  overbelaste man telzorgers bereikt 

moeten  w orden . D it zal n iet mogelijk zijn . 

b� D e hulpverlen in g van  de steun pun ten  aan  de bereikte zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers leidt n iet tot een  verminderde overbelastin g. 

c� D e man telzorgers gebruiken  de man telzorgovereen komsten , parkeerpassen  en  

respijtzorg – in strumen ten  die hun  lasten  zouden  moeten  verlichten  – n iet. 

D eels w orden  zij n iet aan geboden , deels hebben  man telzorgers er geen  

behoefte aan . 

 

2.� Zoals B  en  W  het stedelijk beleid hebben  opgezet, kan  dit doel n iet gehaald 

w orden , ook n iet n a de huidige herijkin g van  het beleid. H et beleid is te sn el en  te 

w ein ig doordacht opgezet.  

a� B  en  W  zijn  te sn el overgegaan  tot de formulerin g van  de doelstellin g en  de 

keuze van  de bijbehorende in strumen ten . Z ij hebben  in  on voldoende mate 

vooraf ken n is over de doelgroep  en  zijn  behoeften  vergaard. 

b� D e registraties die door B  en  W  w orden  gebruikt geven  geen  goed beeld van  het 

bereik van  de man telzorgers. D aarmee zijn  zij on geschikt voor het meten  van  

resultaten  met betrekkin g tot lasten verminderin g van  5.000 zw aar- en  

overbelaste man telzorgers. 

c� D e doelstellin g zal ook met de herijkin g van  het beleid n iet bereikt w orden . 

 

3.� D e man ier w aarop  de stad en  deelgemeen ten  in  het beleid staan  belemmert het 

halen  van  de doelstellin g. 

a� D e stad creëert bij de deelgemeen ten  in  on voldoende mate commitmen t voor 

het stedelijk beleid. D e stad heeft hen  bij de formulerin g van  doelstellin gen  en  

de implemen tatie van  het stedelijk beleid on voldoende on dersteund. 

b� B  en  W  en  de raad zitten  te dicht op  de u itvoerin g.  

c� D eelgemeen ten  geven  te w ein ig prioriteit aan  het man telzorgbeleid, laat staan  

aan  de lasten verminderin g van  zw aar- en  overbelaste man telzorgers. Z ij 

hebben  hierover dan  ook geen  afspraken  gemaakt met de w elzijn sin stellin gen  

die de ondersteun in g leveren .  
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2-2� toelich ting h oofdconclu sies 

1.� H et oorspronkelijke doel van B en W  om in 2010 de lasten van 5.000 zw aar- en overbelaste 

mantelzorgers te hebben verlicht zal bij lange na niet gehaald w orden. 

 

a� Om in 2010 de lasten van 5.000 zw aar- en overbelaste mantelzorgers te hebben 

verminderd zullen minimaal 5.000 zw aar- en overbelaste mantelzorgers bereikt moeten 

w orden. Dit zal niet mogelijk zijn.  

�� Er zijn  in  2008 en  2009 1.092 zw aar- en  overbelaste man telzorgers bereikt.  

�� Om in  2010 de beoogde 5.000 zw aar- en  overbelaste man telzorgers te hebben  

ondersteund, zu llen  er vier keer zoveel zw aar- en  overbelaste man telzorgers 

moeten  w orden  bereikt dan  in  de afgelopen  tw ee jaar samen . 

�� In  een  in  2009 verschenen  tu ssen evaluatie van  het u itvoerin gsprogramma, 

con stateren  B  en  W  dat de voorn oemde doelstellin g n iet gehaald zal w orden . 

 

�� N iettemin  is in  de herijkin g de inhoudelijke doelstellin g gehandhaafd. 

Bovendien  is de raad door B  en  W  geïn formeerd dat de portefeuillehouders van  

de deelgemeen ten  zich er op n ieuw  aan  hebben  verbonden .  

�� Echter, n och in  de tussen evaluatie n och in  de herijkin g geven  B  en  W  aan  

w an n eer de doelstellin g u iteindelijk zal moeten  zijn  bereikt.  

 

b� De hulpverlening van de steunpunten aan de bereikte zw aar- en overbelaste 

mantelzorgers leidt niet tot verminderde overbelasting. 

�� B  en  W  w illen  de lasten  van  de bereikte zw aar- en  overbelaste man telzorgers 

via ondersteun in g door de steun pun ten  man telzorg verlichten . 

�� D e steun pun ten  man telzorg zijn  in  alle deelgemeen ten  in gezet. Z ij bieden  zow el 

directe als indirecte ondersteun in g. D e steun pun ten  bieden  vooral emotion ele 

ondersteun in g, zoals psychosociale hulp  of een  praatje. V erder bieden  de 

steun pun ten  ook veel admin istratieve ondersteun in g, zoals hulp  bij het 

aan vragen  van  een  Persoon sgebonden  Budget (PG B) of hulp  bij het in vullen  van  

formulieren .  

�� Er w ordt n och door de gemeen te n och door de steun pun ten  vastgelegd of de 

lasten  van  man telzorgers n a ondersteun in g zijn  verlicht.  

�� D e reken kamer heeft man telzorgers geïn terview d die bij de steun pun ten  als 

zw aar- en  overbelast staan  geregistreerd. U itgaande van  het door de 

G emeen telijke G ezondheidsdien sten  (G G D ) voorgeschreven  

meetin strumen tarium heeft de ondersteun in g bij tw eederde van  hen  n iet geleid 

tot het w egn emen  van  hun  overbelastin g. 

�� Man telzorgers geven  w elisw aar aan  baat te hebben  bij de ondersteun in g door de 

steun pun ten , maar slechts en kelen  voelen  zich daadw erkelijk minder belast.  

 

c� De mantelzorgers gebruiken de mantelzorgovereenkomsten, parkeerpassen en 

respijtzorg – instrumenten die hun lasten zouden moeten verlichten – niet. Deels w orden 

zij niet aangeboden, deels hebben mantelzorgers er geen behoefte aan. 

�� B  en  W  zien  n aast de steun pun ten  man telzorgovereen komsten  als in strumen t 

om man telzorgers een  passend aanbod te ku n n en  bieden . D aarnaast zouden  

parkeerpassen  en  respijtzorg de lasten  van  zw aar- en  overbelaste man telzorgers 

moeten  verminderen . D eze in strumen ten  w orden  w ein ig tot n iet gebruikt.  

�� D e steun pun ten  hebben  de man telzorgovereen komst n iet in  gebruik gen omen , 

omdat deze n iet past bij de w erkw ijze van  de man telzorgcon sulen ten  en  

van w ege het bezw aar dat de deelgemeen te in  de overeen komst afspraken  moet  
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vastleggen  over het verstrekken  van  voorzien in gen  w aar zij n iet over gaat (zoals  

de parkeerpas).  

�� Parkeerpassen  w orden  in  zeer beperkte mate afgen omen . Lan g n iet alle 

man telzorgers hebben  behoefte aan  deze pas, die n iet aan  de man telzorger, 

maar aan  de verzorgde w ordt toegekend.  

�� Lan g n iet alle man telzorgers geven  aan  behoefte te hebben  aan  

respijtzorgvoorzien in gen , omdat zij de zorg u it prin cipiële overw egin gen  of 

van w ege bezw aren  van  de verzorgde n iet u it handen  w illen  geven .  

 

2.� Zoals B en W  het stedelijk beleid hebben opgezet, kan dit doel niet gehaald w orden, ook niet 

na de huidige herijking van het beleid. H et beleid is te snel en te w einig doordacht opgezet.  

 

a� B en W  zijn te snel overgegaan tot de formulering van de doelstelling en de keuze van de 

bijbehorende instrumenten. Zij hebben in onvoldoende mate vooraf kennis over de 

doelgroep en zijn behoeften vergaard. 

�� B  en  W  hebben  gecon stateerd dat een  groot deel van  de man telzorgers zw aar- 

en  overbelast is. H ierop  hebben  zij besloten  om deze groep  zw aar- en  

overbelaste man telzorgers te ondersteun en . 

�� V oorafgaand aan  de formulerin g van  de desbetreffende beleidsdoelen  w as n iet 

bekend hoeveel man telzorgers er in  R otterdam zijn , hoeveel hiervan  overbelast 

zijn  en  w at zij n odig hebben  om lasten verminderin g te ervaren . 

�� B  en  W  hebben  in  het beleidskader aan gegeven  dat on voldoende in zicht bestaat 

in  behoeften  en  problemen  van  man telzorgers. H et college is zonder dit in zicht 

n iettemin  meteen  overgegaan  tot het vaststellen  van  in strumen ten  als de 

man telzorgovereen komst, de parkeerpas en  respijtzorg.      

�� Omdat de omvan g van  het probleem n iet vooraf in  kaart is gebracht zijn  de 

aan tallen  u it de doelstellin gen  op  schattin gen  gebaseerd. N a de 

in w erkin gtredin g van  het beleid w erd duidelijk dat de omvan g van  het 

probleem oorspron kelijk te klein  w as in geschat. H ierop  is het streefcijfer om 

5.000 zw aar- en  overbelaste man telzorgers te ondersteun en , n iet aan gepast. D it 

beteken t in  feite een  ambitieverlagin g.  

 

�� Bij het opstellen  van  de herijkin g is geen  n ieuw e in ven tarisatie gemaakt van  de 

groep  zw aar- en  overbelaste man telzorgers. D e laatste gegeven s dateren  van  

2007.  

�� Er is voorafgaand aan  het beleid n iet vastgelegd hoe overbelastin g kan  w orden  

gemeten . Pas een  jaar n a aanvan g van  het beleid is hiervoor een  in strumen t 

in gevoerd, de zogen oemde “C aregivers Strain  Index” (C SI). D e steun pun ten  

passen  dit in strumen t echter n iet con sequen t toe. D e G G D  gebruikt een  

altern atief meetin strumen t.  

�� Pas in  2009 is er onder man telzorgers een  behoefteonderzoek gedaan . H ier is 

echter in  de herijkin g geen  gebruik van  gemaakt. 

�� B  en  W  hebben  de steun pun ten  man telzorg als in strumen t in gezet om 

man telzorgers een  passende ondersteun in g te ku n n en  bieden . Z ij hebben  zich 

hierbij geen  reken schap  gegeven  van  de overige in stan ties die man telzorgers 

óók helpen .  

�� H et bieden  van  emotion ele ondersteun in g is een  u n ieke taak van  de 

steun pun ten . Man telzorgers on tvan gen  deze bijn a u itsluitend via de 

steun pun ten . D it geldt n iet voor andere taken  van  het steun pun t. Z o vinden  de 

man telzorgers de geboden  admin istratieve steun  vaak ook elders.  
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b� De registraties die door B en W  w orden gebruikt geven geen goed beeld van het bereik 

van de mantelzorgers. Daarmee zijn zij ongeschikt voor het meten van resultaten met 

betrekking tot lastenvermindering van 5.000 zw aar- en overbelaste mantelzorgers. 

�� Om het bereik van  het man telzorgbeleid vast te stellen , maken  B  en  W  gebruik 

van  de registraties van  de steun pun ten  man telzorg. 

�� Echter, een  deel van  de man telzorgers w eet n iet dat zij man telzorger zijn .  

H ierdoor zu llen  zij n iet bij de steun pun ten  man telzorg terechtkomen . 

�� D it beteken t n iet dat deze groep  n iet geholpen  w ordt. Man telzorgers krijgen  

hulp  van  verschillende in stan ties, zonder dat zij hierbij als man telzorgers 

geregistreerd w orden . Z o kun n en  zij hulp  krijgen  als ouder van  een  gehandicapt 

kind of als oudere.  

�� Ook man telzorgers die w eten  dat zij man telzorger zijn  en  als man telzorger hulp  

vragen  komen  n iet allemaal bij de steun pun ten  man telzorg met een  hulpvraag. 

Er zijn  vele andere in stan ties, zoals MEE en  de V rijw illige Thuishulp , die hen  

helpen . 

�� D e gemeen te registreert deze hulp  n iet. H et aan tal man telzorgers dat 

ondersteun in g krijgt, kan  dan  ook groter zijn  dan  volgen s de registratie van  de 

gemeen te. 

 

�� In  de herijkin g is besloten  dat de V raagw ijzer als cen traal loket fu n geert, 

w aardoor er meer man telzorgers geregistreerd zouden  ku n n en  w orden . 

�� H et is echter n iet bekend of man telzorgers die zich n iet als zodan ig bij de 

V raagw ijzer melden , ook afzonderlijk als man telzorger zu llen  w orden  

geregistreerd.  

�� Een  deel van  de man telzorgers vraagt direct bij de betreffende hulpbiedende 

in stan ties om ondersteun in g. H et is n iet aan n emelijk dat deze groep  in  de 

toekomst deze hulp  via een  cen traal loket zal aanvragen .  

�� D e V raagw ijzer zal om deze redenen , n et als de steun pun ten  n u , n iet alle 

man telzorgers en  de hulp  die zij on tvan gen  (ku n n en ) registreren .  

 

c� De doelstelling zal ook met de herijking van het beleid niet bereikt w orden.  

�� In  2009 heeft B  en  W  het man telzorgbeleid geëvalueerd. T oen  hieruit bleek dat 

de gew en ste resultaten  n iet behaald zouden  ku n n en  w orden , besloten  zij tot 

een  herijkin g van  het beleid. 

�� Bij de herijkin g is de doelstellin g om de lasten  van  5.000 zw aar- en  overbelaste 

man telzorger te verlichten  on gew ijzigd gebleven .  

�� D e herijkin g bevat w ijzigin gen  in  de implemen tatie en  de u itvoerin g van  het 

beleid. W aar eerder het steun pun t zou  zorgen  voor een  passend aanbod, w ordt 

dit n a de herijkin g door zow el de V raagw ijzer als de man telzorger gedaan : de 

man telzorger organ iseert zelf zijn  of haar ondersteun in g en  de vraagw ijzers 

ku n n en  de man telzorgers hierbij helpen . D e gemeen te faciliteert 

ondersteun in gsmogelijkheden , via een  ondersteun in gsovereen komst.  

�� D e V raagw ijzer n eemt in  het n ieuw e beleid een  deel van  de rol van  de 

steun pun ten  over. B  en  W  gaan  er klaarblijkelijk van uit dat de V raagw ijzer 

effectiever zal zijn  bij het bereiken  en  on tlasten  van  zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers dan  de steun pun ten . G elet op  het in  de toelichtin g op  con clusie 

2b gen oemde argumen t dat  V raagw ijzer een  deel van  de man telzorgers n iet als 

zodan ig zal registereren , acht de reken kamer dit n iet aan n emelijk.  

 

�� D e herijkin g bepaalt ook dat de steun pun ten  of andere vervan gende 

in stellin gen  in  prin cipe geen  emotion ele ondersteun in g zouden  moeten  bieden . 
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Man telzorgers moeten  dit in  eerste in stan tie in  hun  eigen  persoon lijke n etw erk 

ku n n en  vinden .  

�� H et blijkt echter dat zw aar- en  overbelaste man telzorgers grotendeels ju ist voor 

emotion ele ondersteun in g n aar het steun pun t komen  en  deze ondersteun in g 

elders n iet krijgen . Bovendien  heeft n iet elke man telzorger een  persoon lijk 

n etw erk w aar hij of zij emotion ele ondersteun in g kan  vinden .  

�� Zoals eerder gecon stateerd, hebben  de steun pun ten  de bestaande 

ondersteun in gsovereen komsten , de zogen oemde man telzorgovereen komsten , 

n iet in  gebruik hebben  gen omen . In  de herijkin g is n iet onderbouw d w aarom 

deze n u  w el zouden  w orden  afgegeven  en  w aarom man telzorgers deze zouden  

w illen  hebben . 

 

3.� De manier w aarop de stad en deelgemeenten in het beleid staan belemmert het halen van 

de doelstelling.  

 

a� De stad creëert bij de deelgemeenten in onvoldoende mate commitment voor het stedelijk 

beleid. De stad heeft hen bij de formulering van doelstellingen en de implementatie van 

het stedelijk beleid onvoldoende ondersteund. 

�� B  en  W  heeft het beleidskader voor man telzorg opgesteld, met daarin  stedelijke 

doelstellin gen . 

�� Bin n en  dit stedelijk kader zijn  de deelgemeen ten  veran tw oordelijk voor de 

u itvoerin g van  de man telzorgondersteun in g.   

�� B  en  W  hebben  on voldoende zorg gedragen  dat stedelijke doelstellin gen  w orden  

vertaald n aar elke afzonderlijke deelgemeen te. H ierdoor is voor deelgemeen ten  

n iet duidelijk w elke bijdrage van  hen  w ordt verw acht om de stedelijke 

doelstellin gen  te bereiken .  

 

�� B  en  W  hebben  het u itvoerin gsprogramma geschreven  en  n aar de raad 

gezonden , voordat vraagteken s van  de deelgemeen ten  bij dit 

u itvoerin gsprogramma w aren  w eggen omen . D e deelgemeen ten  hebben  

w elisw aar in gestemd met het u itvoerin gsprogramma, maar u it in terview s en  

het gedrag van  deelgemeen ten  blijkt dat er n og steeds bezw aren  bestaan , 

bijvoorbeeld tegen  de man telzorgovereen komst en  tegen  de w ijze w aarop  zij bij 

de opstellin g van  het u itvoerin gsprogramma betrokken  zijn .  

�� B  en  W  hebben  er w el voor gezorgd dat er zow el ambtelijk als bestu urlijk 

overlegmomen ten  mogelijk w aren  tu ssen  stad en  deelgemeen ten  over (de 

u itvoerin g van ) het man telzorgbeleid. T even s heeft de stad met een  

deelgemeen te overlegd over het opstellen  van  eigen  man telzorgbeleid.  

�� B  en  W  hebben  de deelgemeen ten  n iettemin  on voldoende geprikkeld om zich in  

te zetten  voor de doelstellin gen . Z o hebben  zij individuele deelgemeen ten  n iet 

aan gesproken  op  het u itblijven  van  resultaten .  

�� Ook hebben  B  en  W  geen  actie ondern omen  om de kn elpu n ten  die 

deelgemeen ten  sign aleren  bij de u itvoerin g, zoals onduidelijkheid over de 

verdelin g van  bevoegdheden , u itvoerbaarheid van  de man telzorgovereen komst 

en  eenduidigheid van  registratie en  defin ities, w eg te n emen . 

 

�� Bij de herijkin g van  het man telzorgbeleid heeft de stad meer aandacht gehad 

voor het n oodzakelijke draagvlak bij de deelgemeen ten . D e herijkin g is tot stand 

gekomen  n aar aan leidin g van  een  besprekin g van  de tussen evaluatie in  het BOS 

en  een  ambtelijke w erkgroep  bestaande u it beleidsmedew erkers van  

deelgemeen ten , G G D  en  JOS. D e herijkin g zelf is ook besproken  in  het BOS. 
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�� D e deelgemeen ten  hebben  desondan ks n og kritiek op  en kele cen trale 

onderdelen  van  de herijkin g. D eze betreft onder meer de man telzorgkrin gen  die 

in  de deelgemeen ten  moeten  w orden  gerealiseerd en  het gebruik van  de 

ondersteun in gsovereen komst. 

�� D e herijkin g is n og n iet op  bestu urlijk n iveau  door de deelgemeen ten  

geaccordeerd. In  het BOS ku n n en  formeel geen  bindende besluiten  w orden  

gen omen . N iettemin  gaan  B  en  W  stad door met het in w erkin gstellen  van  de 

herijkin g. Z o hebben  zij de deelgemeen ten  opgedragen  begin  2010 een  plan  van  

aan pak op  te stellen  w aarin  de herijkin g voor de eigen  deelgemeen te is 

u itgew erkt.  

 

b� B en W  en de raad zitten te dicht op de uitvoering. 

�� D e veran tw oordelijkheid voor de u itvoerin g van  de stedelijke kaders ligt bij de 

deelgemeen ten . D e stad heeft echter een  u itvoerin gsprogramma opgesteld. D at 

hadden  de deelgemeen ten  moeten  doen .  

�� H oew el de deelgemeen ten  veran tw oordelijk zijn  voor de u itvoerin g, heeft de 

stad in  de periode 2007-2010 de helft van  de middelen  voor de 

man telzorgondersteun in g zelf besteed. 

�� D e stad heeft het gebruik van  in strumen ten  als de man telzorgovereen komst en  

de parkeerpas aan  de deelgemeen ten  opgedron gen . D aarnaast heeft de raad een  

motie aan gen omen  om parkeerpassen  te gaan  verstrekken  aan  man telzorgers. 

D e keuze om dit soort in strumen ten  in  te zetten , behoort even w el, als deel van  

de u itvoerin g, bij de deelgemeen ten . 

 

�� Ook in  de herijkin g w orden  deelgemeen ten  in strumen ten  voorgeschreven , zoals 

de in zet van  ondersteun in gsovereen komsten . 

 

c� Deelgemeenten geven te w einig prioriteit aan het mantelzorgbeleid, laat staan aan de 

lastenvermindering van zw aar- en overbelaste mantelzorgers. Zij hebben hierover dan 

ook geen afspraken gemaakt met de w elzijnsinstellingen die de ondersteuning leveren.  

�� D e reken kamer heeft in  haar onderzoek gekeken  n aar vier deelgemeen ten : 

D elfshaven , Feijen oord, K ralin gen -C roosw ijk en  Prin s A lexander.  

�� Bij D elfshaven , Feijen oord en  K ralin gen -C roosw ijk geven  de veran tw oordelijke 

portefeuillehouders aan  dat man telzorgondersteun in g geen  hoge prioriteit 

heeft.  

�� V an  de vier deelgemeen ten  heeft dan  ook alleen  Prin s A lexander een  eigen  

beleidsdocumen t opgesteld voor specifiek man telzorg. 

�� V an  de vier deelgemeen ten  heeft alleen  Prin s A lexander de doelstellin g om 

5.000 zw aar- en  overbelaste man telzorgers te ondersteun en  vertaald n aar een  

bijpassende kw an titatieve doelstellin g. 

�� D e deelgemeen ten  hebben  de u itvoerin g van  het man telzorgbeleid tot 2010 

u itbesteed aan  steun pun ten  man telzorg, w elke w orden  gedraaid door 

w elzijn sin stellin gen . H ierover maken  deelgemeen ten  in  subsidiebeschikkin gen  

met de in stellin gen  prestatieafspraken .  

�� V an  de vier deelgemeen ten  heeft alleen  Prin s A lexander met de 

w elzijn sin stellin g een  prestatieafspraak gemaakt over het aan tal te 

ondersteun en  zw aar- en  overbelaste man telzorgers.  

�� Met de herijkin g verandert de rol van  het steun pun t man telzorg en  w ordt de 

V raagw ijzer de fron toffice voor de man telzorgondersteun in g.  

�� In  D elfshaven  en  Prin s A lexander is duidelijk dat ook de V raagw ijzer door de 

desbetreffende w elzijn sin stellin g w ordt u itgevoerd. H et maken  van  
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prestatieafspraken  in  subsidiebeschikkin gen  blijft dan  van  essen tieel belan g 

voor het realiseren  van  stedelijke doelstellin gen .  

�� Bij Feijen oord en  K ralin gen -C roosw ijk is n og n iet duidelijk w at de rol van  het 

steun pun t gaat w orden . D e V raagw ijzer is op  dit momen t onderdeel van  de 

deelgemeen te. A ls de V raagw ijzer alle taken  van  het steun pun t overn eemt, 

beteken t dit dat afzonderlijke prestatieafspraken  over de ondersteun in g van  

overbelaste man telzorgers – gekoppeld aan  een  subsidie – n iet n oodzakelijk 

zijn . 

 

2-3� aanbevelingen 

D e reken kamer komt op  basis van  haar onderzoek tot een  aan tal aanbevelin gen  aan  

het college van  B  en  W : 

doordach t en realistisch  beleid 

U it het onderzoek blijkt dat de gemeen te het man telzorgbeleid te sn el en  ondoordacht  

heeft opgezet (con clusie 2). D e cen trale doelstellin g is n iet realistisch en  het beleid 

sluit on voldoende aan  bij de problemen  en  behoeften  van  man telzorgers. D e volgende 

aanbevelin gen  hebben  hierop  betrekkin g. 

 

1)� G elet op  de vergrijzin g zal de groep  (overbelaste) man telzorgers alleen  maar 

toen emen . Bren g periodiek in  kaart hoe groot de groep  zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers in  R otterdam en  in  elke afzonderlijke deelgemeen te is, zodat de 

omvan g van  de huidige problematiek duidelijk w ordt. Bren g daarbij ook de 

behoeften  in  kaart, zodat het latere aanbod van  in strumen ten  daarop  aan sluit. 

2)� Bepaal w elke in strumen ten  voor de man telzorgondersteun in g moeten  w orden  

in gezet. G ebruik daartoe de meest actuele ken n is over de behoeften  van  

man telzorgers. D e in strumen ten  dien en  aan  te slu iten  bij de behoeften . 

3)� D raag er zorg voor dat de deelgemeen ten  deelgemeen telijke doelstellin gen  ten  

aan zien  van  de man telzorgondersteun in g formuleren , alsook de daarbij 

ben odigde in  te zetten  in strumen ten . D it dien en  zij te doen  aan  de hand van  de 

omvan g van  de problematiek in  hun  deelgemeen ten  en  de typen  behoeften  van  

de desbetreffende man telzorgers. H oud reken in g met de con clusie dat de huidige 

hulpverlen in g n iet leidt tot een  daadw erkelijke verminderin g van  de overbelastin g 

van  man telzorgers.  

4)� Formuleer op  basis van  de deelgemeen telijke doelstellin gen  een  stedelijke 

doelstellin g(en ). 

5)� Leg de deelgemeen telijke en  stedelijke doelstellin g(en ) in  een  overeen komst 

tu ssen  stad en  deelgemeen te vast. 

6)� Maak afspraken  met de deelgemeen ten  over een  eenduidig registratiesysteem dat 

veran tw oordin g over de afgesproken  resultaten  mogelijk maakt.  

7)� D raag er zorg voor dat – voor zover w elzijn sin stellin gen  een  u itvoerende rol in  de 

man telzorgondersteun in g krijgen  – deelgemeen ten  met deze in stellin gen  in  de 

subsidierelatie prestatieafspraken  maken  die volledig con sisten t zijn  met de 

deelgemeen telijke doelen .  

creëren van commitment deelgemeenten  

D e reken kamer heeft gecon cludeerd dat de deelgemeen ten  zich w ein ig gecommitteerd 

voelen  aan  het stedelijk man telzorgbeleid en  dat B  en  W  dit commitmen t n iet 

voldoende hebben  gecreëerd. D oor de deelgemeen ten  eerst bin n en  hun  deelgemeen te 

doelstellin gen  te laten  formuleren  en  hierover onderlin ge afspraken  te maken  
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(aanbevelin gen  3 tot en  met 5), zal dit commitmen t deels w orden  gecreëerd. D e 

volgende meer op  de organ isatie van  het beleid gerichte aanbevelin gen , zijn  daartoe 

ook n oodzakelijk. 

 

8)� D raag als stad zorg voor het systematisch oplossen  van  inhoudelijke problemen  

die deelgemeen ten  bij de u itvoerin g van  het man telzorgbeleid ervaren . D it kan  

bijvoorbeeld met een  stedelijk bureau  man telzorg, w aar deelgemeen ten  terecht 

ku n n en . 

9)� H oew el de deelgemeen ten  veran tw oordelijk zijn  voor de u itvoerin g van  het 

man telzorgbeleid, ku n n en  er u itvoerin gstaken  zijn  die de deelgemeen ten  w illen  

overdragen  aan  de stad, bijvoorbeeld omdat alle deelgemeen ten  daar gelijkelijk 

profijt van  hebben . D en k bijvoorbeeld aan  een  stedelijke voorlichtin gscampagne 

of overleg met zorgin stellin gen  voor respijtzorg. Overleg met de deelgemeen ten  

w elke u itvoerin gstaken  w at betreft de man telzorgondersteun in g bij de stad 

zouden  ku n n en  w orden  belegd en  w elke bij de deelgemeen ten  blijven . Leg de 

u itkomst vast in  een  overeen komst.  

10)� Maak afspraken  met elke deelgemeen te over de termijn  w aarop  zij resultaten  

moeten  hebben  geboekt en  over de veran tw oordin g daarvan . Leg deze afspraken  

vast in  een  overeen komst tussen  de stad en  elke deelgemeen te afzonderlijk. 

11)� Bouw  in  de overeen komsten en  met deelgemeen ten  san cties in  en  pas deze indien  

n odig toe. Spreek individuele deelgemeen ten  rechtstreeks aan  op  het al dan  n iet 

n akomen  van  afspraken , stel “good” en  “bad practices” vast en  stel deze tegen over 

de andere deelgemeen ten  n adrukkelijk als voorbeeld. 
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3�reacties en naw oord 

 

3-1� inleiding 

D e reken kamer heeft het college van  B  en  W  en  de dagelijks bestu ren  van  de 

deelgemeen ten  D elfshaven , Feijen oord, K ralin gen -C roosw ijk en  Prin s A lexander in  het 

kader van  bestu urlijk w ederhoor om een  reactie op  het rapport gevraagd. D it hebben  

w e ook gedaan  bij de stichtingen  die de steun pun ten  man telzorg verzorgen , n amelijk 

de stichtin g Maatschappelijke D ien stverlen in g D elfshaven  (SMD D ), de stichtin g 

W elzijn  Feijen oord (SW F), de stichtin g D OC K  (opererend in  de deelgemeen te 

K ralin gen -C roosw ijk) en  de stichtin g Maatschappelijke D ien stverlen in g Prin s 

A lexander. A lleen  de SW F heeft van  de mogelijkheid van  bestu urlijk w ederhoor 

gebruikgemaakt.  

 

D e reacties van  de desbetreffende bestu ren  staan  hierna in tegraal in  cu rsief 

w eergegeven . Bij elke reactie heeft de reken kamer een  n aw oord geschreven . 

 

3-2� reactie B  en W  en naw oord 

3-2-1� reactie B  en W  

O p 19 maart ontvingen w e het rapport ‘ondersteuning mantelzorgers’ met het verzoek een 

bestuurlijk w ederhoor te geven. H et door u geschetste beeld is onjuist. 

 

M antelzorg bestaat sinds jaar en dag. Bij de invoering van de W mo is er is mantelzorg deels 

een stedelijke verantw oordelijkheid gew orden. W aar de mantelzorgondersteuning in de jaren 

ervoor redelijk onzichtbaar en kleinschalig w as, is het beleid sinds 2007 in een 

stroomversnelling terecht gekomen. A cties rond de dag van de mantelzorg in 2008, w aarbij 

2500 mantelzorgers verzameld w aren in A hoy, getuigen daarvan. O ok landelijk w ordt de 

gemeente Rotterdam als voorbeeld gesteld voor andere gemeenten vanw ege het actieve 

mantelzorgbeleid. In het onderliggende rapport zien w e hier w einig van terug. Dat doet naar 

ons idee geen recht aan de w erkelijkheid. 

 

V ooral de hoofdconclusie dat de manier w aarop de stad en de deelgemeenten in het beleid staan 

het behalen van de doelstelling belemmert, is onjuist. In de afgelopen jaren is hard gew erkt aan 

het professionaliseren van de mantelzorgondersteuning door zow el stad als deelgemeenten. 

W aren de deelgemeenten in het begin hierbij nog afw ijzend, op dit moment is het commitment 

binnen de deelgemeenten om te investeren op het mantelzorgbeleid groot. V anuit de stad en 

deelgemeenten is hier, zow el op bestuurlijk als ambtelijk niveau, hard aan gew erkt. 

 

W e delen uw  conclusie niet dat w e de deelgemeenten onvoldoende zouden hebben geprikkeld 

om zich in te zetten voor de doelstellingen. O p het moment dat w e bemerkten dat het bereik van 

mantelzorgers door de steunpunten in veel deelgemeenten achterbleef, hebben w e de 

portefeuillehouders hierop aangesproken in het BO S-overleg. De portefeuillehouders, in w iens 
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deelgemeenten dit het geval w as, hebben op dat moment een mea culpa uitgesproken. 

V ervolgens zijn stad en deelgemeenten gezamenlijk op zoek gegaan naar een nieuw e invulling 

van de ondersteuningsstructuur, met de bedoeling om de doelstellingen op termijn w el te halen. 

Sinds dat moment w ordt er hard gew erkt binnen de deelgemeenten op dit dossier.  

 

N adat alle portefeuillehouders zich opnieuw  hadden verbonden aan de ambities en de 

doelstellingen van het beleid, zijn de deelgemeenten hard aan de slag gegaan. Dat blijkt onder 

andere uit het feit dat reeds in tw ee van de door u benaderde deelgemeenten het steunpunt 

mantelzorg is geïntegreerd in de V raagw ijzer met ingang van 1 januari 2010. Dit w as één van 

de verbeterpunten die w aren opgenomen in de herijkingsnotitie. H et vaststellen van de 

herijkingsnotitie in het BO S w as dan w ellicht geen besluit in formele zin, in materiële zin heeft 

dit besluit w el degelijk grote betekenis gehad. 

 

A lle deelgemeenten zijn op dit moment bezig met het vernieuw en van de basisinfrastructuur 

van de ondersteuning in hun deelgemeente. Duidelijk is w el dat w e de doelstelling om de last 

van 5000 mantelzorgers in 2010 te verminderen niet zullen bereiken, dat hebben w e in de 

tussenevaluatie begin 2009 zelf ook al geconstateerd. Deze doelstelling bleek niet haalbaar 

binnen de gestelde termijn. N iet omdat w e in 2007 te snel zijn overgegaan tot het formuleren 

van doelstellingen zonder voldoende kennis te hebben van de doelgroep, zoals u stelt, maar 

omdat er op dat moment te w einig oog is gew eest voor de uitvoeringsconsequenties van deze 

doelstelling. Dat is ook de reden dat w e nu bezig zijn met de herstructurering van de uitvoering 

binnen de deelgemeenten.  

 

In het rapport focust u enerzijds op het niet halen van de doelstelling van het verminderen van 

de last van 5000 mantelzorgers, anderzijds concludeert u dat veel mantelzorgers hulp en 

ondersteuning krijgen van andere organisaties dan de steunpunten. Dit past ook binnen het 

beleid, 50%  van de subsidie die w erd verstrekt aan de steunpunten w as bedoeld voor indirecte 

ondersteuning, d.w .z. het ondersteunen van organisaties die op hun beurt mantelzorgers zelf 

ondersteunen. H et zou zuiverder zijn om te concluderen dat w e op dit moment niet precies 

w eten hoeveel mantelzorgers w e w erkelijk ondersteunen in de gemeente Rotterdam. Duidelijk is 

w el dat het aantal hoger is dan het door u genoemde 1092. M et het instellen van de 

mantelzorgkring moet er een eind komen aan deze onduidelijkheid. Dan is binnen de kring 

duidelijk hoeveel mantelzorgers elke organisatie bereikt, de V raagw ijzer is dan één van de 

registerende organisaties, niet de enige zoals u ten onrechte stelt. 

 

Ernstiger is dat u concludeert dat de mantelzorgers bij de steunpunten niet de hulp ontvangen 

hebben w aar ze om vroegen en dat de hulp die ze w el kregen niet heeft geleid tot een 

verminderde overbelasting. H et is een zorgelijk signaal, maar voor ons w el herkenbaar. Dit is 

ook de reden dat w e in de herijking hebben besloten de steunpunten op te heffen en hun 

w erkzaamheden onder te brengen bij de V raagw ijzer en andere organisaties in de 

deelgemeenten die meer gericht zijn op het ontw ikkelen van het eigen netw erk van de 

mantelzorger dan op het bieden van emotionele steun. H et hoofdstuk over de resultaten van het 

beleid vormt een goede onderbouw ing voor deze ontw ikkeling. Binnen de V raagw ijzers w ordt 

vraaggericht gew erkt, d.w .z. dat iedere Rotterdammer die zich daar meldt, de hulp krijgt die 

een antw oord biedt op zijn of haar ondersteuningsvraag. V oor overbelaste mantelzorgers 

betekent dit dat ze geholpen w orden met het verminderen van de overbelasting. W ellicht zullen 

daarvoor in de deelgemeenten nieuw e instrumenten ontw ikkeld moeten w orden, naast het 

bestaande aanbod. De ondersteuningsovereenkomst of een daarvan afgeleide vorm kan hierbij 

een nuttig hulpmiddel zijn. 
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W e realiseren ons dat er altijd een zekere mate van spanning zal zijn tussen enerzijds het 

streven naar deelgemeentelijke regie en anderzijds het streven om alle mantelzorgers in de stad 

hetzelfde niveau van ondersteuning aan te bieden. Dit spanningsveld kunnen w e alleen 

oplossen door intensief met elkaar samen te w erken en respect te hebben voor elkaars belangen. 

Dat hebben w e ook gedaan in de afgelopen periode, de herijkingsnotitie is dan ook geen product 

van de stad maar een product van stad en deelgemeenten gezamenlijk. U iteraard betekent dat 

niet dat er op geen enkel onderdeel meer verschil van mening is. Toch zijn w e van mening dat 

het mantelzorgbeleid één van de dossiers is w aar op een constructieve manier samengew erkt 

w ordt tussen de stad en de deelgemeente.  

 

A ls laatste w illen w e in het kort ingaan op de aanbevelingen die u doet. Een groot aantal van de 

aanbevelingen die u doet is al opgenomen in de beleidsdoelstellingen of w ordt al uitgevoerd. Zo 

doen w e bijvoorbeeld al tw eejaarlijks onderzoek naar de problematiek van de mantelzorgers 

door middel van het V rije Tijdsonderzoek en ligt er al een voorstel voor een stedelijk bureau 

mantelzorg. O ok voor w at betreft het commitment van de deelgemeenten aan de stedelijke 

doelstellingen zijn de  meeste aanbevelingen die u doet reeds opgenomen in de notitie ‘W e 

kunnen zoveel beter!’, bijvoorbeeld het voorstel om afspraken tussen stad en deelgemeenten in 

een overeenkomst vast te leggen. 

3-2-2� naw oord rekenkamer 

geen reactie op  de aanbevelingen 

D e reactie van  B  en  W  is on volledig en  daarmee volgen s de reken kamer on toereikend. 

B  en  W  verzuimen  expliciet op  elke aanbevelin g afzonderlijk te reageren , ondan ks de 

verplichtin g daartoe die in  de V erorden in g Reken kamer R otterdam is n eergelegd. In  de 

aanbiedin gsbrief bij aan van g van  bestuurlijk w ederhoor heeft de reken kamer het 

college hierop  n adrukkelijk gew ezen . D oor n iet op  elke afzonderlijke aanbevelin g in  te 

gaan , dragen  B  en  W  n iet bij aan  een  con structieve discussie tu ssen  de raad en  het 

college over de u itkomsten  van  het onderzoek en  de mogelijkheden  voor verbeterin g 

van  het beleid en  bestu ur. D e reken kamer verw acht dat de raad het college zal 

opdragen  alsn og een  reactie op  de aanbevelin gen  te geven , ten einde het debat goed te 

ku n n en  voeren . Een  dergelijke opdracht heeft de raad overigen s eerder aan  het college 

gegeven .�  

afdw ingbare afsp raken boven w ederzijds respect  

D e inhoudelijke reactie van  B  en  W  richt zich op  slechts en kele hoofdcon clusies. D aar 

w aar de deelgemeen ten  D elfshaven , Feijen oord en  Prin s A lexander in  hun  reacties de 

hoofdcon clusies van  de reken kamer grotendeels onderschrijven , bestempelen  B  en  W  

‘het door de reken kamer geschetste beeld als on juist’. H et is onduidelijk w aarop  B  en  

W  dit baseren . D e reken kamer schetst geen  beelden , maar verbindt oordelen  en  

con clusies aan  con crete bevindin gen . Op  deze con crete bevindin gen  gaan  B  en  W  

n auw elijks in . In  plaats daarvan  schetsen  zij hoe zij het afgelopen  jaar met de 

deelgemeen ten  om tafel zijn  gaan  zitten  en  w elke maatregelen  zijn  gen omen  om het 

man telzorgbeleid en  de u itvoerin g daarvan  op  orde te krijgen . B  en  W  erken n en  dat 

daarbij een  span n in g tu ssen  deelgemeen ten  en  stad kan  on tstaan , maar ‘dat deze 

alleen  is op  te lossen  door in ten sief met elkaar samen  te w erken  en  respect te hebben  

voor elkaars belan gen ’.  
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D e reken kamer vindt dat deze stellin g van  B  en  W  geen  recht doet aan  de bevindin gen  

in  het rapport. D eze staan  n amelijk haaks op  het idee dat alleen  door samen w erken  

en  w ederzijds respect de span n in g tu ssen  stad en  deelgemeen ten  kan  w orden  

w eggen omen . Om stedelijke doelstellin gen  op  het terrein  van  man telzorg te realiseren  

is er meer n odig dan  respect voor elkaars positie. Stedelijk beleid moet zich ook 

vertalen  in  heldere prestatieafspraken  w aarover deelgemeen ten  zich ten  overstaan  

van  de stad en  van  elkaar moeten  ku n n en  veran tw oorden . H ierbij zouden  n iet alleen  

n egatieve san cties of prikkels moeten  w orden  in gebouw d, maar even goed positieve 

san cties. H et is ook vereist dat de stad de deelgemeen ten  n iet alleen  hoort over 

bepaalde u itvoerin gsproblemen  (zoals in  het verleden  de on uitvoerbaarheid van  een  

man telzorgovereen komst en  geen  eenduidige registraties), maar ook laat zien  daar 

gerichte actie op  te ondern emen . D it soort prikkels – zow el zachte als harde, positieve 

als n egatieve – heeft de stad de afgelopen  jaren  n auw elijks in gezet en  dat is een  

belan grijke oorzaak van  het n iet realiseren  van  de doelstellin gen  van  het 

man telzorgbeleid. Z olan g B  en  W  deze prikkels n iet systematisch gaan  in zetten , zal dit 

n aar de men in g van  de reken kamer n iet veranderen .  

 

V erder schetsen  B  en  W  diverse acties die zij en  de deelgemeen ten  tijden s en  n a de 

herijkin g hebben  ondern omen . H ieruit zou  blijken  dat de samen w erkin g goed 

verloop t. D e deelgemeen ten  zouden  n a een  gezamenlijk mea culpa inmiddels volledig 

gecommitteerd zijn  en  sindsdien  hard aan  de slag zijn  gegaan . V olgen s B  en  W  blijkt 

dit u it het feit dat in  één  van  de onderzochte deelgemeen ten  ‘man telzorg is 

geïn tegreerd in  de V raagw ijzer’ (een  belan grijk pu n t u it de herijkin g). Een  van  deze 

tw ee deelgemeen ten  (Prin s A lexander) had dit echter al op  eigen  in itiatief ru im voor 

de herijkin g gedaan . In  hoeverre de samen w erkin g goed verloop t en  deelgemeen ten  

daadw erkelijk volledig zijn  gecommitteerd, moet overigen s blijken  u it de mate w aarin  

de u iteindelijke deelgemeen telijke plan n en  aan sluiten  op  de stedelijke kaders. 

voorbij aan h et oordeel over de h erijking 

In  hun  commen taar op  de hoofdcon clusies gaan  B  en  W  – zoals gezegd – n auw elijks in  

op  de onderliggende bevindin gen . Z ij beschrijven  lou ter de acties die zij tijden s de 

herijkin g ondern omen . Op  verschillende plaatsen  in  het rapport halen  w ij deze acties 

ook aan . T erw ijl B  en  W  menen  dat deze acties de problemen  in  het man telzorgbeleid 

oplossen , oordeelt de reken kamer dat de in  de herijkin g voorgen omen  acties 

on voldoende soelaas zu llen  bieden .  

 

Z o zal de doelstellin g om overbelaste man telzorgers te on tlasten  ook n a de herijkin g 

n iet w orden  gerealiseerd (hoofdcon clusie 2). In  de bestu urlijke n ota w orden  

verschillende redenen  gen oemd: 

�� V raagw ijzer zal – als vervan ger van  de steun pun ten  man telzorg– n iet alle 

man telzorgers ku n n en  registreren . H et is n iet aan n emelijk dat V raagw ijzer deze 

groep  effectiever zal helpen  dan  de Steun pun ten  Man telzorg. 

��Man telzorgers komen  groten deels voor emotion ele ondersteun in g n aar 

steun pun ten , terw ijl in  de herijkin g voor deze hulp  in  prin cipe geen  plaats is.  

�� Er zal met ondersteun in gsovereen komsten  w orden  gew erkt, terw ijl u it de 

tu ssen evaluatie bleek dat dit in strumen t n iet w erd in gezet. Ook is n iet onderzocht 

of man telzorgers hieraan  behoefte hebben . 

�� Bij de herijkin g is geen  n ieuw e in ven tarisatie gemaakt van  de groep  overbelaste 

man telzorgers. Evenmin  is bij de herijkin g gebru ikgemaakt van  een  u itgevoerd 

behoeften onderzoek op  basis w aarvan  een  onderbouw de keuze voor in  te zetten  

in strumen ten  kan  w orden  gemaakt. 
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Evenmin  is n a de herijkin g het commitmen t van  de deelgemeen ten  geborgd. D e 

aanbevelin gen  aan  B  en  W  bevatten  verschillende elemen ten  die daarvoor 

n oodzakelijk zijn , zoals  

�� het door de deelgemeen ten  zelf laten  opstellen  van  doelstellin gen  op  het gebied van  

man telzorg; 

�� het vastleggen  daarvan  in  een  overeen komst tu ssen  stad en  deelgemeen ten ; 

�� het systematisch zorg dragen  voor het oplossen  van  problemen  die deelgemeen ten  

bij de u itvoerin g van  het man telzorgbeleid ervaren ; 

�� het maken  van  afspraken  over de veran tw oordin g van  geboekte resultaten ; 

�� het in bouw en  en  het desn oods toepassen  van  san cties. 

 

B  en  W  gaan  n och in  op  de con clusie dat ook n a de herijkin g de doelstellin g om 

overbelaste man telzorgers te verlichten  n iet zal w orden  gerealiseerd, n och op  de 

aanbevelin gen  die n oodzakelijk zijn  voor blijvende betrokkenheid van  de 

deelgemeen ten . 

stedelijke doelstellingen van onderop  opbou w en 

B  en  W  gaan  in  hun  reactie ook n iet in  op  een  ander belan grijk elemen t in  de 

bestu urlijke n ota: de n otie dat doelstellin gen  op  het terrein  van  man telzorg eerst door 

deelgemeen ten  dien en  te w orden  opgesteld, op  basis w aarvan  vervolgen s een  

stedelijke doelstellin g w ordt geformuleerd. In  2007 kozen  B  en  W  er daaren tegen  voor 

om zelf een  stedelijke doelstellin g ten  aan zien  van  overbelaste man telzorgers te 

formuleren , ondan ks on voldoende in zicht in  de doelgroep  en  zonder de 

deelgemeen ten  daarbij te betrekken . H et effect w as tw eeledig: de doelstellin g bleek 

n iet realiseerbaar en  de deelgemeen ten  voelden  zich er n iet aan  gecommitteerd. U it 

de reactie van  B  en  W  blijkt n iet dat zij in  dit opzicht hun  w erkw ijze w illen  

veranderen .  

 

V olgen s B  en  W  bleek de doelstellin g om 5.000 overbelaste man telzorgers te on tlasten  

n iet haalbaar, omdat er te w ein ig oog w as voor de u itvoerin gscon sequen ties. D e 

u itvoerin g van  het beleid dien t even w el volgend te zijn  aan  de inhoudelijke 

doelstellin gen  en  n iet leiden d. C on creet: om tot een  goede u itvoerin g te ku n n en  

komen , moet van  te voren  bekend zijn  hoe de doelgroep  is samen gesteld, w elke 

behoeften  er leven , w elke in strumen ten  daarbij passen  etc. V ervolgen s w ordt daar een  

passende u itvoerin gsstructuu r bij gekozen . 

niet w ie h et doet, maar w at er w ordt gedaan 

G elet op  de reactie van  B  en  W  is het n iet verrassend dat zij oplossin gen  voor de 

problemen  in  het beleid in  de u itvoerin gstructu u r zoeken . Z o geven  zij aan  dat ‘bin n en  

de V raagw ijzers vraaggericht w ordt gew erkt, dat w il zeggen  dat iedere R otterdammer 

die zich daar meldt, de hulp  krijgt die een  an tw oord biedt op  zijn  of haar 

ondersteun in gsvraag. V oor overbelaste man telzorgers beteken t dit dat ze geholpen  

w orden  met het verminderen  van  de overbelastin g’. N aar het oordeel van  de 

reken kamer gaat het er n iet om w ie hulp  verleen t, maar w élke hulp  er w ordt verleend.  

 

U it het onderzoek blijkt dat de con crete hulp  die aan  overbelaste man telzorgers w ordt 

geboden  – variërend van  psychosociale hulp  tot het helpen  bij in vullen  van  

formulieren  – n iet leidt tot verminderde overbelastin g van  man telzorgers. D it type 

hulp  w ordt n u  geboden  door de steun pun ten . H et is n iet duidelijk w aarom een  

veranderin g in  de u itvoerin gsstructu u r – V raagw ijzers en  man telzorgkrin gen  in  plaats 

van  steun pun ten  – w él tot een  verminderde overbelastin g zal leiden . 
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overige p unten 

B  en  W  schrijven  verder dat ‘het zu iverder zou  zijn  om te con cluderen  dat w e op  dit 

momen t n iet precies w eten  hoeveel man telzorgers w e w erkelijk ondersteun en ’. D e 

reden  is dat man telzorgers ook buiten  de steun pun ten  om hulp  on tvan gen , hetgeen  de 

reken kamer zelf al heeft gecon stateerd. D at n eemt n iet w eg dat de doelstellin g om 

5.000 overbelaste man telzorgers te bereiken , betrekkin g heeft op  de steun pun ten  

man telzorg. B  en  W  mon itoren  de voortgan g van  deze doelstellin g aan  de hand van  

hun  registraties. H et is dan  ook het zu iverst om zich als B  en  W  daarop  te baseren . 

Blijkt het bereik buiten  de steun pun ten  veel groter te zijn , dan  zou  het logisch zijn  dat 

B  en  W  de doelstellin g daaraan  aan passen , alsook de bron  van  de realisatiecijfers. 

 

In  dit verband schrijven  B  en  W  dat de man telzorgkrin gen  gaan  registreren  hoeveel 

man telzorgers er w orden  bereikt. D it is voor de reken kamer n ieuw e in formatie. In  de 

herijkin g is immers besloten  dat de V raagw ijzer als cen traal loket gaat fu n geren , 

w aardoor er meer man telzorgers zu llen  w orden  geregistreerd. D at V raagw ijzer daarbij 

de en ige registrerende in stan tie zou  zijn , hebben  w ij n iet geschreven . W ij hebben  w el 

geschreven  te verw achten  dat V raagw ijzer n iet alle man telzorgers zal ku n n en  

bereiken  en  daarmee registreren . 

  

T en  slotte zien  B  en  W  in  het rapport te w ein ig terug van  acties als de D ag van  de 

man telzorg, een  man ifestatie in  A hoy (de zogen oemde tassenactie) en  de vermeende 

voorbeeldfun ctie van  de gemeen te R otterdam. D e eerste tw ee zaken  w orden  op  een  

aan tal plaatsen  in  de n ota van  bevindin gen  gen oemd. H et is n iet n odig om deze 

activiteiten  veel breder te etaleren , omdat zij geen  structureel in strumen t vormen  en  

n iet primair zijn  gericht op  de groep  overbelaste man telzorgers. Z oals bovendien  de 

stichtin g W elzijn  Feijen oord in  haar reactie schrijft (paragraaf 3.7.1) heeft de 

tassenactie het bereik onder overbelaste man telzorgers n iet vergroot. W at betreft de 

vermeende voorbeeldfun ctie van  het R otterdamse beleid, de reken kamer heeft 

inderdaad gecon stateerd dat de staatssecretaris van  V W S in  een  brief aan  de T w eede 

K amer R otterdam als voorbeeld stelt.� Z ij doelt hierbij op  de man telzorgovereen komst. 

G elet op  het feit dat deze n auw elijks is in gezet, leek het on s w ein ig zin vol om deze 

voorbeeldfun ctie als w apen feit n aar voren  te bren gen ..   

 

3-3� reactie dagelijks bestu u r deelgemeente D elfsh aven en naw oord 

3-3-1� reactie 

H et dagelijks bestuur kan op hoofdlijnen instemmen met de conclusies en aanbevelingen die de 

Rekenkamer Rotterdam doet aangaande N ota van bevindingen ’O ndersteuning mantelzorg’.  

 

W el hebben w ij tw ee opmerkingen bij deze N ota van bevindingen. De Rekenkamer Rotterdam 

doet in haar conclusies en aanbevelingen helaas geen uitspraak over verhouding tussen de 

extra beschikbare middelen die zijn ingezet en de stedelijke doelstelling. N aar onze mening ligt 

hier het grootste vraagstuk: mag van een (deel)gemeente w orden verw acht dat zij met zeer 

beperkte extra middelen komt tot de volledige invulling (van haar deel van) de stedelijke 

doelstellingen, hoe lovensw aardig ook? M isschien zou dit, een uitspraak over de verhouding 

middelen en doel, als een extra opdracht of vraag als een soort appendix kunnen w orden 

toegevoegd aan de conclusies en aanbevelingen. 
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A ls tw eede zouden w ij w illen opmerken dat ook w ij in het vervolg scherpere afspraken w illen 

maken met het College van B& W  over ons aandeel in deze en andere stedelijke doelstellingen. 

Belangrijk is hierbij om aan te tekenen dat w e gezamenlijk moeten formuleren w at w e van 

elkaar mogen verw achten in adequate definities van termen die w orden gebruikt. W e moeten 

gezamenlijk beter dezelfde ‘taal’ leren spreken om teleurstellingen te voorkomen. 

 

W ij vertrouw en erop u op deze w ijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

3-3-2� naw oord rekenkamer 

D e eerste opmerkin g van  het dagelijks bestu ur is dat het een  u itspraak mist over de  

verdelin g van  middelen  w aar het een  stedelijke doelstellin g betreft. D e reken kamer 

heeft zich in  haar onderzoek n iet gericht op  de formele fin an ciële verhoudin gen  

tu ssen  stad en  deelgemeen ten . W el hebben  w e geschreven  dat indien  deelgemeen ten  

de veran tw oordelijkheid over de u itvoerin g van  het man telzorgbeleid krijgen , zij in  

prin cipe ook middelen  moet krijgen , bestemd voor de u itvoerin g. Indien  stad en  

deelgemeen ten  in  een  overeen komst een  verdelin g van  taken  vastleggen  (con form 

on ze aanbevelin gen ) zouden  daarbij ook afspraken  over een  passende verdelin g van  

middelen  moeten  w orden  gemaakt. Bij de voorbereidin g van  deze overeen komst kan  

ook w orden  gesproken  over volgen s het dagelijkse bestu ur n oodzakelijke ‘adequate 

defin ities’ en  ‘dezelfde taal’. 

  

3-4� reactie dagelijks bestu u r deelgemeente Feijenoord en naw oord 

3-4-1� reactie   

W ij hebben het conceptrapport ‘O ndersteuning mantelzorg’ ontvangen en maken in deze brief 

gebruik van het bestuurlijk w ederhoor.  

 

In zijn algemeenheid w illen w ij opmerken dat w ij het door de Rekenkamer verrichtte onderzoek 

naar het mantelzorgbeleid beschouw en als zeer zinvol en leerzaam. H et rapport is op een 

zorgvuldige w ijze tot stand gekomen. H et bevat een scherpe inhoudelijke analyse van de 

doorlopen beleidscyclus van de afgelopen jaren en de inbreng van de deelgemeente Feijenoord is 

goed verw oord.  

 

W ij vinden dat w e lering kunnen en moeten trekken uit het rapport. De verw orven inzichten 

hoeven hierbij niet beperkt te blijven tot het onderw erp mantelzorg. O ok ten aanzien van 

andere beleidsprocessen en de gew enste synergie tussen stad en deelgemeente daarin, is de 

analyse zeer bruikbaar. 

 

W ij onderschrijven grotendeels de hoofdconclusies van het rapport. Deze conclusies zijn 

kritisch, zow el over het beleidsproces als over de effecten van het beleid.  

 

W ij herkennen ons in de conclusie dat de gemeentelijke doelstellingen tot stand zijn gekomen 

met w einig committment van de deelgemeente. O p aangedragen bezw aren tegen het 

uitvoeringsprogramma en de daarin gekozen instrumenten is onvoldoende gereageerd.  

De herijkingsnotitie is w el in goed ambtelijk overleg tot stand gekomen. In de herijkingsnotitie 

is de inhoud van de doelstelling ongew ijzigd gebleven, namelijk de ambitie om in contact te 

komen met mantelzorgers en om overbelasting op te sporen, te voorkomen en tegen te gaan. 

V ervolgens w ordt aangegeven dat de kw antitatieve doelstelling niet realistisch is binnen de 

voorgenomen tijdsperiode. In dat opzicht doet de conclusie van het onderzoeksrapport (2a), dat 
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de doelstellingen in de herijkingsnotitie ongew ijzigd zijn gebleven, niet helemaal recht aan de 

inhoud van de notitie.  

O ok de conclusie dat in de herijkingsnotitie is bepaald dat de steunpunten geen emotionele 

steun zouden moeten bieden (2c) is te stellig geformuleerd. In de herijkingsnotitie is ten aanzien 

van de ondersteuning van de mantelzorgers slechts nadrukkelijker geformuleerd dat 

ondersteuning er vooral op gericht moet zijn dat de mantelzorger w eer in staat is om zelf om 

met (emotionele) steun vanuit het eigen netw erk, de mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren.  

 

In de uitvoering van het beleid is, zo blijkt ook uit het onderzoek, onvoldoende rekening 

gehouden met het bereik van mantelzorgers door andere instanties die mantelzorgers ook 

helpen. H et bereik van overbelaste mantelzorg is daarmee in de praktijk groter dan de 

gemeentelijke registratie laat zien. O ok dit is in de herijkingsnotitie benoemd.  

  

A ls het gaat om de beoogde effecten van mantelzorgbeleid is onvoldoende rekening gehouden 

met het feit dat mantelzorgers, ondanks het feit dat zij zich overbelast voelen, de zorg moeilijk 

uit handen kunnen of w illen geven en dat de ondersteuning die zij w el ontvangen slechts in 

beperkte mate bijdraagt aan het verminderen van de overbelasting. Effecten van 

mantelzorgondersteuning zijn hierdoor per definitie moeilijk te meten. De conclusie dat de 

hulpverlening van de steunpunten niet leidt tot verminderde overbelasting vinden w ij daarom 

w el erg stellig geformuleerd.  

 

W ij erkennen, zoals ook in het rapport staat aangegeven, dat de uitvoering van het 

mantelzorgbeleid in Feijenoord w einig prioriteit heeft gekregen. Dit is te verklaren vanuit de 

omvang van de sociale problematiek in Feijenoord, met name de jeugdproblematiek. Daardoor 

is de deelgemeentelijke inzet op de beleidsuitvoering van het mantelzorgbeleid noodgedw ongen 

beperkt gew eest. H et is goed dat in de aanbevelingen staat opgenomen dat stad en 

deelgemeente in de toekomst eerst afspraken maken over de te bereiken resultaten en de 

daarvoor benodigde inzet, voordat de stedelijke doelstelling w ordt vastgesteld. Immers, de 

prioritering van deelgemeentelijke inzet van middelen en capaciteit is een samenspel van 

gemeentelijke en deelgemeentelijke politiek-bestuurlijke afw egingen.  

 

W ij onderschrijven op hoofdlijnen de aanbevelingen van het rapport.  

Periodiek onderzoek en monitoring van beleid zien w ij daarbij als taak van een stedelijk bureau 

mantelzorg (aanbeveling 1).   

Ten aanzien van de laatste aanbeveling zijn w ij van mening dat een sanctionering op de 

overeenkomst geen gew enst instrument is. A ansluiting moet w orden gezocht bij de w ijze 

w aarop in de nieuw e bestuursperiode het bestuursakkoord gemonitord w ordt.  

G ezien de huidige verdeling van de middelen (conclusie 3b) missen w ij de aanbeveling dat een 

herbezinning op de verdeling van middelen op zijn plaats is.  

 

Tot slot menen w ij dat de herijkingsnotitie en het rapport van de rekenkamer voldoende 

handvaten biedt voor een verbetering van (de uitvoering van ) het mantelzorgbeleid.      

3-4-2� naw oord rekenkamer 

D e reken kamer dan kt het dagelijks bestu ur van  de deelgemeen te Feijen oord en  is 

verheugd dat het de con clusies grotendeels onderschrijft. H et dagelijks bestu ur  

plaatst bij en kele hoofdcon clusies en  aanbevelin gen  kan tteken in gen . H ierop  w il de 

reken kamer n og even  reageren . 

 

D e con clusie dat de doelstellin gen  in  de herijkin gsn otitie on gew ijzigd zijn  gebleven  

zou  n iet helemaal recht doen  aan  de inhoud van  de herijkin gsn otitie. D aarin  w ordt 
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gesteld dat de realisatie van  de doelstellin g om 5.000 overbelaste man telzorgers te 

helpen  n iet realistisch is. D at laat on verlet dat deze ambitie n iet is veranderd en  dat 

de deelgemeen ten  er zich op n ieuw  aan  hebben  gecommitteerd.  Er on tbreekt even w el 

een  termijn  w an n eer deze doelstellin gen  dan  w el zouden  w orden  gehaald. W elke 

termijn  is w el realistisch? 

 

On s argumen t bij  hoofdcon clusie 2c dat steun pun ten  geen  emotion ele ondersteun in g 

zouden  moeten  bieden , is volgen s het dagelijks bestu ur te stellig. H et klop t inderdaad 

dat volgen s de herijkin g man telzorgers emotion ele ondersteun in g in principe bin n en  

hun  eigen  n etw erk moeten  vinden . In  de n ota van  bevindin gen  staat dit w el goed. D e 

bestu urlijke n ota is op  dit pun t aan gepast.  

 

V erder w ijst het dagelijks bestu ur erop  dat overbelaste man telzorgers soms hulp  

w eigeren  en  dat de ondersteun in g die w el w ordt geboden , in  slechts beperkte mate 

bijdraagt aan  de verminderin g van  de overbelastin g. Effecten  van  ondersteun in g 

zouden  daarom n iet te meten  zijn  en  de con clusie dat de hulpverlen in g van  

steun pun ten  n iet leidt tot verminderde overbelastin g te stellig. D e reken kamer 

begrijp t deze reden erin g n iet helemaal. Immers, als – zoals het dagelijks bestu ur zelf 

ook zegt – de ondersteun in g n iet bijdraagt aan  verminderde overbelastin g, stelt het 

daarmee zelf vast dat er geen  effect is. D e reken kamer heeft dat zelf ook vastgesteld 

door de overbelaste man telzorgers hier u itvoerig over te spreken  en  bij hen  een  

vragen lijst af te n emen  (de zogen oemde C SI). D e steun pun ten  dien en  deze zelf ook als 

meetin strumen tarium voor overbelastin g te han teren . Ook het feit dat overbelaste 

man telzorgers ondersteun in g w eigeren  zegt w at over de effecten  van  het beleid: het 

aanbod sluit klaarblijkelijk n iet aan  bij de vraag en  zal daarmee hoe dan  ook de 

overbelastin g n iet verminderen .  

 

H et dagelijks bestu ur geeft bij de laatste aanbevelin g aan  dat het opn emen  van  

san cties in  een  overeen komst tussen  stad en  deelgemeen te n iet w en selijk is. N aar het 

oordeel van  de reken kamer is dit w el degelijk n odig. A lleen  mon itorin g is n iet 

voldoende. D aaraan  dien en  con crete con sequen ties te w orden  verbonden . D ergelijke 

prikkels – n iet alleen  n egatieve, maar ook positieve – houden  deelgemeen ten  

gecommitteerd aan  het beleid en  de u itvoerin g. H ieraan  heeft het tot n u  toe geschort. 

 

T en  slotte mist het dagelijks bestu ur een  aanbevelin g over een  herverdelin g van  

middelen . W ij hebben  hier geen  afzonderlijke aanbevelin g over opgen omen , omdat 

afspraken  over middelen  van zelf zouden  moeten  volgen  op  afspraken  over taken . In  

aanbevelin g n egen  bevelen  w ij aan  om zulke afspraken  in  een  overeen komst vast te 

leggen . A fspraken  over middelen  zouden  daar onderdeel van  u it moeten  maken . 

 

3-5� reactie dagelijks bestu u r deelgemeente K ralingen-C roosw ijk  en naw oord 

3-5-1� reactie 

1. Pagina 49: 4-5-1 Kralingen-Croosw ijk doorvertaling stedelijk beleid naar deelgemeentelijk 

beleid:  

In het rapport staat dat de portefeuillehouder heeft aangegeven dat er binnen de deelgemeente 

veel aandacht is voor de W M O  in het algemeen maar geen specifieke interesse voor de 

mantelzorgondersteuning. De portefeuillehouder vindt dat zijn uitspraken hiermee iets te zw aar 

w orden w eergegeven en stelt voor om de gearceerde tekst te vervangen door w einig specifieke 

aandacht. 
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2. Pagina 50 het getal van 300 w ordt niet in deelgemeentelijke begrotingen genoemd; dit klopt 

niet w ant in de programmabegroting 2009 w ordt op pagina onder N ieuw  Beleid punt 2 w el 

degelijk het getal van 300 mantelzorgers genoemd.  

 

3. Pagina 51 3e alinea 

De alinea suggereert dat de deelgemeente w einig ervaring zou hebben in subsidiebesprekingen. 

De deelgemeente heeft in het voeren van subsidiebesprekingen voldoende ervaring en doet 

evenals de overige deelgemeenten mee met het traject V erbetering W elzijn. Door de overdracht 

van de mantelzorg in het voorjaar van 2008 is er uiteraard nog niet veel ervaring met 

subsidiebesprekingen over mantelzorg. W el is vanaf 2009 gew erkt met een format op basis van 

de W ILL-methode voor de mantelzorg. O p basis van deze format is subsidie toegezegd voor 

2009.  

 

4. pagina 52  tijdens implementatie 4-5-3 

In deze passage w ordt geen onderscheid gemaakt tussen output (de activiteiten) w aarover 

DO CK moet rapporteren en (outcome) de resultaten van de mantelzorgondersteuning. DO CK 

rapporteert alleen de output en de resultaten hiervan zijn tot nu toe alleen onderzocht door de 

G GD en met de 5 interview s die de Rekenkamer voor het rapport heeft gehouden. O nderzoek 

naar effecten van beleid voor de burger w ordt meestal door de gemeente gedaan. De resultaten 

hiervan w orden ook in de Sociale Index verw erkt.  

 

5. idem pagina 52 en 53 over dat er geen reden zou zijn voor een lagere vaststelling van de 

subsidie. 

De deelgemeente kon de subsidie over 2008 niet lager vaststellen omdat pas in het najaar van 

2008 na feitelijke ontvangst van het budget een subsidiebeschikking aan DO CK kon w orden 

afgegeven. De vaststelling van de subsidie voor 2009 vindt pas in het tw eede kw artaal plaats; 

de gemaakte opmerking over het ontbreken van de gevraagde cijfers over in- en uitstroom  is 

gebaseerd op de tussentijdse rapportages over 2009.  

3-5-2� naw oord rekenkamer 

D e reken kamer is teleurgesteld dat het dagelijks bestu ur van  de deelgemeen te 

K ralin gen -C roosw ijk geen  bestu urlijke reactie heeft gegeven  op  de bestu urlijke n ota, 

maar en kel reageert op  de n ota van  bevindin gen . D e zaken  die daarbij gen oemd 

w orden  hadden  in  het ambtelijk w ederhoor – dat vooraf is gegaan  aan  het bestuurlijk 

w ederhoor – afgehandeld ku n n en  w orden . 

 

D e reken kamer is als volgt met de vijf in  de reactie gen oemde pun ten  omgegaan :� 

1.� D e voorgestelde aan passin g is overgen omen . 

2.� H ier is van  belan g dat er in  eerste in stan tie is u itgegaan  van  300 man telzorgers, 

maar dat voor 2010 kw an titatieve doelstellin gen  zijn  losgelaten . D e reactie 

verandert hier n iets aan . 

3.� In  de tekst hebben  w e toegevoegd dat het gaat om subsidiebesprekin gen  over 

man telzorg. 

4.� D e passage is en kel opgen omen  om te laten  zien  w at de portefeuillehouder als 

subsidieverstrekker in  de rapportages van  D OC K  mist. In  dit geval is dat in formatie 

over de in - en  u itstroom van  man telzorgers en  het aan tal geholpen  overbelaste 

man telzorgers. D e reactie verandert hier n iets aan . 
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5.� D e desbetreffende passage is en kel opgen omen  om de lezer te laten  zien  of de 

deelgemeen te indien  n odig de subsidie lager heeft vastgesteld. D it w as n iet n odig. 

D e reactie verandert hier n iets aan . 

 

3-6� reactie dagelijks bestu u r deelgemeente Prins A lexander en naw oord 

3-6-1� reactie 

De deelgemeente Prins A lexander kan zich in grote lijnen vinden in de conclusies en 

aanbevelingen zoals die in de bestuurlijke nota zijn genoemd. 

 

De deelgemeente Prins A lexander is het echter niet eens met de hoofdconclusie 2-1 sub 3.c. en 

de toelichting daarop in 2-2 sub 3.c. pagina 14 laatste bolletje. De deelgemeente heeft namelijk 

de kw antitatieve doelstelling m.b.t. bereik van zw aar- en overbelaste mantelzorgers als 

prestatieafspraak opgenomen in de subsidiebeschikking. 

 

De deelgemeente Prins A lexander staat volledig achter de aanbeveling 2-3 sub 3. De 

doelstellingen dienen van onderop te w orden geformuleerd aan de hand van de specifieke 

vraagstukken in de deelgemeente/w ijken m.b.t. mantelzorgondersteuning.  

 

In de overeenkomst tussen deelgemeenten en stad (aanbeveling 2-3 sub 5) moet goed w orden 

vastgelegd w ie w elke verantw oordelijkheid heeft ten aanzien van mantelzorgondersteuning. 

V erder is het belangrijk om daarin ook de inzet door partijen 

(geld/deskundigheid/ondersteuning/onderzoek) vast te leggen. U iteraard dienen de hierin 

opgenomen doelstellingen SM A RT-geformuleerd te w orden. 

 

Tenslotte is de deelgemeente van mening dat een duidelijk inzicht in cijfers/resultaten niet ligt 

in het gebruik van een eenduidig registratiesysteem (2-3 sub 6), maar in een eenduidige 

methodiek van registreren door de consulenten c.q. coördinatoren van de 

steunpunten/vraagw ijzers/partners in de mantelzorgkringen. 

3-6-2� naw oord rekenkamer 

D e reken kamer dan kt het dagelijks bestu ur van  de deelgemeen te Prin s A lexander voor 

zijn  reactie. In  tegen stellin g tot B  en  W  kan  de deelgemeen te – n et als overigen s de 

deelgemeen te Feijen oord – zich w él herken n en  in  de u itkomsten  van  het onderzoek, 

ook w aar het de rol van  de deelgemeen te zelf betreft. 

 

D e reactie van  het dagelijks bestu ur geeft n og aan leidin g voor de volgende 

opmerkin gen . D e deelgemeen te is het n iet een s met de hoofdcon clusie dat 

deelgemeen ten  te w ein ig prioriteit geven  aan  het man telzorgbeleid. W e schrijven  

echter bew ust ‘deelgemeen ten ’ en  n iet ‘de deelgemeen ten ’, omdat w e n iet over alle 

deelgemeen ten  een  dergelijk oordeel ku n n en  geven . Op  basis van  het onderzoek 

ku n n en  w e w el stellen  dát er deelgemeen ten  zijn  die geen  prioriteit aan  het 

man telzorgbeleid geven  en  dat dit het behalen  van  de stedelijke doelstellin g 

belemmert.  

 

V an  de vier onderzochte deelgemeen ten  geeft Prin s A lexander inderdaad meer 

prioriteit aan  man telzorg dan  de drie andere in  het onderzoek betrokken  

deelgemeen ten . Ook heeft Prin s A lexander inderdaad haar kw an titatieve doelstellin g 

doorvertaald in  prestatieafspraken  met de u itvoerende stichtin g. D it hebben  w ij in  het 

rapport gecorrigeerd.  
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H et dagelijks bestu ur meen t n aar aan leidin g van  aanbevelin g vijf dat in  een  

overeen komst tu ssen  stad en  deelgemeen ten  ook afspraken  moeten  w orden  gemaakt 

over de in zet door partijen  van  geld, deskundigheid e.d. D e reken kamer onderschrijft 

dit en  heeft hiermee met aanbevelin g n egen  voorzien . U iteindelijk dien t een  

overeen komst smart-doelen  te bevatten , een  verdelin g van  taken  en  een  daarbij 

behorende verdelin g van  middelen . 

 

D e reken kamer doet aan  B  en  W  de aanbevelin g met deelgemeen ten  afspraken  te 

maken  over een  eenduidig registratiesysteem. D e deelgemeen te is echter van  men in g 

dat een  duidelijk in zicht in  resultaten  n iet ligt in  een  eenduidig registratiesysteem, 

maar in  een  eenduidige w ijze van  registreren  door de hulpverlen ers. D e aanbevelin g 

komt voor u it de constaterin g dat n iet bin n en  elke deelgemeen te hetzelfde systeem 

w ordt gehan teerd. D it bemoeilijkt de vergelijkbaarheid van  gegeven s tu ssen  

deelgemeen ten . Bovendien  hebben  deelgemeen ten  in  het BOS de w ethouder op  de 

problemen  van  een  eenduidig registratiesysteem gew ezen . 

 

W e onderschrijven  dat eenduidig registreren  door de u itvoerende in stan ties van  

belan g is. Een  voorw aarde daarvoor is een  eenduidig systeem. H et is vervolgen s de 

taak van  de deelgemeen te om er voor te zorgen  dat u itvoerende in stan ties dit op  een  

eenduidige w ijze toepassen .   

  

3-7� reactie Stich ting W elzijn Feijenoord en naw oord 

3-7-1� reactie 

Stichting W elzijn Feijenoord is betrokken gew eest bij uw  onderzoek naar het uitvoeringsbeleid 

mantelzorgondersteuning van de gemeente Rotterdam. A an uw  verzoek om medew erking door 

inzicht te bieden in de uitvoering van dit beleid door ons Steunpunt M antelzorg hebben w e 

graag voldaan. Daarnaast heeft een interview  plaatsgehad met leden van de stedelijke 

stuurgroep mantelzorg van w erkgeversorganisaties van de Steunpunten, w aarin o.a. het 

management van SW F participeert. Deze w erkgroep is tot aan de tussenevaluatie namens 

w erkgevers gesprekspartner gew eest met de G GD. 

 

W ij maken graag van de gelegenheid gebruik te reageren op het conceptrapport óndersteuning 

mantelzorg .́  

 

Ten eerste w illen w ij onze w aardering uitspreken voor de zorgvuldige w ijze w aarop de 

rapportage tot stand is gekomen, resulterend in een gedegen analyse van de inzet en 

bevoegdheden van stad, deelgemeenten en uitvoeringsorganisaties op dit beleidsterrein. A ls 

uitvoeringsorganisatie van zow el stedelijk beleid als opdrachtnemer van deelgemeente 

Feijenoord is het beschreven proces herkenbaar. Dit geldt met name de  - ook na vaststelling 

van het beleidskader -  toenemende onduidelijke en soms zelfs tegengestelde 

(prestatie)verw achtingen van stad (G GD) en deelgemeente. H et onderzoek is leerzaam in 

zoverre dat het aanknopingspunten biedt voor een scherpere definiëring van onze rol in dit 

śamenspeĺ. O nderstaand een aanvullende reactie op de hoofdconclusies, toegespitst op onze 

ervaringen met de aan de Steunpunten toebedeelde rol in het uitvoering geven aan de 

doelstellingen van het stedelijk beleidskader.   

 

Bereik directe ondersteuning: 

In het overleg tussen G GD en de stedelijke stuurgroep is bezw aar gemaakt tegen de exclusieve 

rol van de Steunpunten bij toetsing op realisatie van het doel dat in Rotterdam 5.000 
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mantelzorgers in hun lasten zouden w orden verlicht. Eén van onze argumenten lezen w ij terug 

in het rapport van de Rekenkamer, namelijk dat mantelzorgers, al dan niet zw aar- en 

overbelast, bij een scala van organisaties ondersteuning krijgen van praktische en emotionele 

aard, inclusief verlichting van hun zorgtaken. H et is zeer de vraag hoeveel zw aar- en 

overbelaste mantelzorgers feitelijk w orden bereikt en ondersteund. W ij kunnen ons dan ook 

vinden in de voornemens als beschreven in de herijkingsnotitie dat andere ‘partijen’ als 

bijvoorbeeld zorgaanbieders die door het zorgkantoor extra w orden gebudgetteerd om 

mantelzorgers te ondersteunen, ‘aanspreekbaar moeten zijn op deze taak’. U it deze formulering 

blijkt (nog) niet hoe en aan w ie verantw oording w ordt afgelegd. W ij zijn benieuw d in hoeverre 

de convenantafspraken binnen een zogenoemde ‘mantelzorgkring’ afdoende zijn om resultaten 

te toetsen aan de geformuleerde doelstelling (feitelijk bereik en ervaren vermindering van 

belasting).  

 

De indirecte ondersteuningsfunctie: 

In het rapport lezen w ij dat de stedelijke w erkgroep de herijking inhoudelijk onderschrijft.  Dit 

is dan ook een passend vervolg op de koers van de organisaties om mantelzorgondersteuning 

als functie intern en extern in het w erkgebied te agenderen en te (doen) implementeren.  A an dit 

ontw ikkelingstraject ligt de inhoudelijke opvatting ten grondslag dat mantelzorgers, gegeven de 

diversiteit in achtergrond, leeftijd en ondersteuningsvragen, een ‘vindplaats’ gerichte 

benadering verdienen, die het meest aansluit bij mogelijkheden binnen de eigen netw erken.  De 

herijking, met name de convenant-afspraken, biedt kansen om deze aanpak gestructureerd in te 

bedden.  

 

M et de G GD bestaat de afspraak dat ca. 60%  van de tijdsinvestering w ordt ingezet in (deze) 

indirecte ondersteuning: preventie middels voorlichting aan risicogroepen, groepsaanbod voor 

mantelzorgers en het bew erkstelligen van mantelzorgondersteuning door alle relevante actoren 

in het w erkgebied. Dit sluit aan bij de uit de centrale doelstelling afgeleide doelen als het 

vergroten van de bekendheid onder Rotterdammers met het begrip ‘mantelzorg’ en het in 

contact komen met veel meer mantelzorgers (subdoelstelling 1 en 2).  De verantw oording naar 

zow el deelgemeenten als de G GD bieden inzicht in de activiteiten op beide terreinen, maar zijn 

door de G GD niet meegenomen in de beoordeling van de rol van de Steunpunten in het 

realiseren van de beleidsdoelstellingen.  

 

N aast een nuancering van geleverde prestaties in relatie tot de totale omvang van het 

takenpakket, spreekt voor zich dat de voormalige Steunpunten – binnen de structuur van een 

samenw erkingsverband als een mantelzorgkring – in staat zijn de makelaarsfunctie adequaat 

in te vullen als een logische versterking van bestaand uitvoeringsbeleid. 

 

Een bijzondere vorm van indirecte ondersteuning is de uitvoering door de Steunpunten van het 

stedelijke geformuleerde doelgroepenbeleid: het via de eigen netw erken contact leggen met 

specifieke doelgroepen en het ontw ikkelen van op hen toegepaste ondersteuningsinstrumenten.  

In afstemming met G GD en deelgemeenten is hiertoe door w erkgevers de stedelijke aanpak 

“M antelzorg in een N ieuw e Jas” in uitvoering genomen. Een deel van de extra middelen voor de 

Steunpunten in het kader van het intensiveringsbeleid is hiervoor ingezet. 

V oor jonge mantelzorgers, mantelzorgers van mensen met dementie, allochtone mantelzorgers 

en mantelzorgers binnen intramurale zorginstellingen, zijn in samenspraak met onderw ijs, 

jeugdhulpverlening en zorgaanbieders, methodieken en instrumenten ontw ikkeld om op 

v́indplaatsen  ́mantelzorgers te bereiken en hen aldaar daadw erkelijk te ondersteunen.  Jonge 

mantelzorgers bijvoorbeeld krijgen aandacht van leerkrachten en het gezin w ordt zo nodig 

tijdelijk ondersteund door schoolmaatschappelijk w erk. H et motief voor de stedelijke aanpak 

ligt o.a. in naams- en begripsbekendheid en verbreding en versterking van de 
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ondersteuningsfunctie, zoals samenw erking met JO S en zorgaanbieders.  Rapportage van de 

resultaten van de inzet van de Steunpunten en beschreven methodieken en informatiemateriaal 

is beschikbaar. H oeveel extra mantelzorgers hierdoor feitelijk minder belast zijn door 

inspanningen van ‘derden’ kan door de Steunpunten niet w orden geregistreerd. 

In de herijkingsnotitie is dit beleid plotsklaps losgelaten. Dit loopt dw ars door ontw ikkelde en 

nog in uitvoering zijnde pilots. 

 

G ebrek aan afstemming, communicatie en draagvlak:  

W ij onderschrijven de conclusies op dit terrein uit het rapport. O nze aanvulling betreft de 

complexiteit voor uitvoeringsorganisaties bij uitblijven van commitment tussen stad en 

deelgemeenten over het te voeren beleid. Dit vertraagt invoering, het intensiveringsbeleid loopt 

vanaf 2007, de besluitvorming vond eerst plaats tegen het einde van dat jaar.   

Een tw eede effect van het niet sporen van gemeentelijk met deelgemeentelijk beleid is het 

gegeven dat uitvoeringsorganisaties in de praktijk als het w are tw ee opdrachtgevers lijken te 

hebben: instrumenten als de mantelzorgovereenkomst en de parkeerpas zijn niet opgenomen in 

de prestatieafspraken met de deelgemeente. Toch w orden min of meer impliciet de Steunpunten 

‘aangesproken’ op uitblijvende resultaten.  

 

A ndersom zijn de w erknemers van de Steunpunten door de G GD rechtstreeks, derhalve zonder 

w erkgevers hierover te informeren, benaderd om ook buiten de eigen deelgemeente mee te 

w erken aan het uitdelen bij de z.g. ‘tassencampagne’.  

 

O ok in het overleg tussen stedelijke stuurgroep en G GD zijn bezw aren over onrealistische 

doelstellingen, voorziene knelpunten in de uitvoering (instrumenten/campagnes) en 

afstemmingsproblemen met deelgemeenten herhaaldelijk gesignaleerd en ingebracht. Dit heeft 

niet geleid tot heroverw egingen of afstemming met de organisaties die verantw oordelijk w erden 

gesteld voor uitvoering hiervan. W e constateren dat het stedelijk beleid niet gekozen heeft voor 

beïnvloeding door en benutting van bestaande expertise bij formulering en uitvoering van 

beleid.  

 

H et rapport meldt dat de helft van de middelen voor mantelzorgondersteuning door de stad zelf 

zijn besteed. In de huidige w erkw ijze onderschrijven w ij de reactie van deelgemeente Feijenoord 

dat een herbezinning op de verdeling van middelen (conclusie 3b) op zijn plaats is. 

De ‘tassencampagne’ is enorm arbeidsintensief gew eest, heeft veel namen opgeleverd, doch 

geen enkele zw aar- en overbelaste mantelzorger met een ondersteuningsvraag ondanks een 

actieve benadering door het Steunpunt.  H oew el w e hiermee vooruit lopen op de resultaten van 

onderzoek hiernaar door de G GD (zie herijking) w agen w ij in tw ijfel te trekken of deze 

campagne de feitelijke ondersteuning van zw aar- en overbelaste mantelzorgers groots heeft 

doen toenemen.  U itbreiding van onderzoek, bijvoorbeeld naar de resultaten van het 

doelgroepenbeleid als M antelzorg in een N ieuw e jas bevelen w ij van harte aan .  

 

Tenslotte: 

In het overleg tussen G GD en stedelijke stuurgroep is stedelijke coördinatie en een stedelijk 

kenniscentrum regelmatig onderw erp van bespreking gew eest.  H et verheugt ons dat de 

herijkingsnotitie de komst van een stedelijk bureau voorstaat en dat dit in uw  rapport w ordt 

aanbevolen. U w  conclusies en aanbevelingen sterken ons pleidooi voor een stedelijk coördinatie 

en expertisecentrum, ondersteunend aan de lokale (deelgemeentelijke) expertisecentra. G egeven 

uw  rapportage behoeft het geen betoog dat uitvoeringsorganisaties als opdrachtnemers van de 

deelgemeenten een centrale rol w ordt geboden in ontw ikkeling en taakuitvoering.    
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3-7-2� naw oord rekenkamer 

D e reken kamer dan kt de SW F voor de moeite die zij hebben  gen omen  om op  het 

rapport te reageren . D e stichtin g onderschrijft veel zaken  in  het rapport. H et grootste 

deel van  de reactie behoeft daarom geen  n aw oord.  

 

Op  een  aan tal pu n ten  heeft de SFW  aan vullende opmerkin gen  gemaakt. Z o herken t de 

stichtin g zich in  de bevindin g dat man telzorgers n iet lou ter door de steun pun ten  

w orden  geholpen , maar ook door andere in stellin gen . N iettemin  vraagt de SFW  zich af 

in  hoeverre afspraken  om te komen  tot een  man telzorgkrin g afdoende zijn  om het 

feitelijke bereik en  de verminderde overbelastin g te toetsen . D it is een  terechte vraag. 

D e reken kamer heeft in  haar bestu urlijke n ota en  in  het n aw oord op  de reactie van  het 

college tw ijfels geuit of man telzorgkrin gen  w el tot een  verminderde overbelastin g 

leiden .  

 

SW F w ijst verder op  de n oodzaak van  op  doelgroepen  gerichte ondersteun in g. In  de 

herijkin gsn otitie zijn  de doelgroepen  losgelaten . V oor de reken kamer w as dit laatste 

reden  om geen  afzonderlijke aandacht aan  doelgroepen  te besteden . Implemen tatie 

van  de eerste aanbevelin g kan  echter beteken en  dat er meer aandacht voor 

doelgroepen  komt. W e bevelen  aan  om de omvan g van  de groep  overbelaste 

man telzorgers in  kaart te bren gen  alsmede hun  typen  behoeften  en  op  basis daarvan  

in strumen ten  te kiezen . H et is den kbaar dat daarbij onder verschillende doelgroepen  

verschillende behoeften  aan  ondersteun in g w orden  gevon den . 

 

SW F stelt verder last te hebben  van  ‘het u itblijven  van  commitmen t tussen  stad en  

deelgemeen ten ’. U itvoerin gsorgan isaties hebben  met tw ee opdrachtgevers te maken , 

de stad en  deelgemeen ten . Indien  B  en  W  de aanbevelin gen  opvolgen  zou  dit sterk 

moeten  verminderen . A an gezien  de deelgemeen ten  de veran tw oordelijkheid hebben  

over de u itvoerin g van  het beleid, moeten  zij de primaire opdrachtgever zijn . Z ij 

moeten  daarbij met de u itvoerende in stellin gen  realistische afspraken  over de 

u itvoerin g van  het man telzorgbeleid maken .
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1� inleiding  

1-1� ach tergrond 

‘Thuis zorgen  voor demen te ‘te zw aar’’, kop t een  artikel u it de V olkskran t van  22 ju n i 

2009. In  het artikel w ordt een  onderzoek van  het N ivel� aan gehaald w aarin  w ordt 

aan getoond dat een  op  de vijf man telzorgers van  demen terenden  ern stig overbelast is. 

D it terw ijl het aan tal demen terenden  alleen  maar stijgt en  70%  van  hen  bij een  

man telzorger w oon t.  

 

D e groep  man telzorgers bestaat n iet alleen  u it man telzorgers voor demen terenden . 

Een  man telzorger is iedereen  die zorgt voor een  zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende n aaste. D it ku n n en  bijvoorbeeld ook man telzorgers zijn  van  men sen  

met een  lichamelijke handicap  of men sen  met geestelijke gezondheidsproblemen . 

Ook onder deze groepen  zijn  overbelaste man telzorgers te vinden .  

 

Landelijk zijn  on geveer 1,7 miljoen  man telzorgers actief.� In  R otterdam zijn  dit er ru im 

69.000.� D it beteken t dat meer dan  een  op  de n egen  R otterdammers man telzorger is. 

Man telzorgers voorzien  in  75%  van  de hulpvragen  thuis. V rijw illigers en  profession ele 

zorgverlen ers doen  dat in  de overige 25%  (respectievelijk 5%  en  20% ).� 

 

Er zijn  n iet alleen  veel man telzorgers, zij besparen  de samen levin g ook veel geld. 

Z onder man telzorg zouden  n amelijk veel meer men sen  een  beroep  moeten  doen  op  

profession ele zorg. W an n eer man telzorg betaalde zorg zou  w orden , zou  dit landelijk 

n aar schattin g tussen  de € 4 en  7 miljard per jaar kosten .	 W an n eer er geen  

man telzorgers zouden  zijn , zou  een  deel van  deze kosten  voor reken in g van  

gemeen ten  komen .
 

 

Met de in w erkin gtredin g van  de W et maatschappelijke on dersteun in g (W mo) op  1 

jan uari 2007 heeft de ondersteun in g van  man telzorgers voor het eerst een  w ettelijke 

basis gekregen . Man telzorg is belan grijk voor de cen trale gedachte van  de W mo. D ie 

gedachte is dat men sen  in  eerste plaats voor hun  n aasten  moeten  zorgen  en  pas 

w an n eer dat n iet kan  of het n iet voldoende is, hulp  vragen  van  de gemeen te. D it 

w ordt ook w el de civil society gedachte gen oemd. In  het meerjaren plan  W mo, 

‘Meedoen  en  erbij blijven , V oortschrijdend meerjaren plan  W mo R otterdam 2008-2010’, 

(hierna: meerjaren plan  W mo), vastgesteld door de gemeen teraad op  20 december 
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2007, is dan  ook aan gegeven  dat man telzorg cruciaal is voor het bereiken  van  de 

doelstellin g dat zoveel mogelijk burgers (blijven ) meedoen  aan  alle facetten  van  de 

samen levin g. 

 

Bij ondersteun in g van  man telzorgers gaat het om alle voorzien in gen  en  dien sten  die 

de belastin g van  man telzorgers verlichten . In  de H andreikin g 

Man telzorgondersteun in g van  het min isterie van  V olksgezondheid, W elzijn  en  Sport 

(V W S) is aan gegeven  w aarom man telzorgondersteun in g zo belan grijk is. 

Ondersteun in g van  man telzorgers draagt bij aan  de kw aliteit en  efficiën tie van  de 

zorg. Een  andere reden  is dat het voorkomt dat men sen  overbelast raken  en  in  een  

sociaal isolemen t komen . Ook kan  man telzorgondersteun in g de mate w aarin  

man telzorgers ku n n en  blijven  w erken , studeren  en  vrijw illigersw erk ku n n en  

verrichten  beïn vloeden .�� 

 

H et R otterdamse man telzorgbeleid is vastgelegd in  het Beleidskader In ten siverin g 

Ondersteun in g Man telzorgers 2007-2010 (hierna: beleidskader). D it beleidskader is 

vastgesteld door de gemeen teraad op  26 april 2007, met in stemming van  de 

deelgemeen ten . D e cen trale doelstellin g van  de gemeen te met het man telzorgbeleid is 

als volgt geformuleerd: ‘In  2010 w orden  5.000 zw aar belaste en  overbelaste 

man telzorgers van af 16 jaar ondersteund door de steun pun ten  man telzorg en  w orden  

hen  man telzorgcon tracten  aan geboden .’ 

 

1-2� beleid en organisatie 

In  figuur 1.1 staan  de bij het man telzorgbeleid betrokken  actoren  w eergegeven .  

D e W mo bepaalt dat de gemeen teraad plan n en  en  kaders vaststelt w aarin  de richtin g 

van  het W mo-beleid is vastgelegd. D eze kaders liggen  voor de W mo in  R otterdam 

onder andere vast in  het door de gemeen teraad vastgestelde meerjaren plan  W mo. D e 

gemeen teraad heeft met de vaststellin g van  het beleidskader teven s specifieke kaders 

gesteld voor het man telzorgbeleid.  

 

H et college is veran tw oordelijk voor het realiseren  van  de door de gemeen teraad 

vastgestelde doelstellin gen . In  dit geval zijn  dat het ondersteun en  van  5.000 (zw aar) 

overbelaste man telzorgers en  het vergroten  van  het bereik van  man telzorgers.�� H et 

college heeft ten  aan zien  van  deze doelen  de regierol. D e ambtelijke 

veran tw oordelijkheid daarvoor ligt bij de G G D . 
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De verantw oordelijkh eid voor h et u itvoeren van h et m antelzorgbeleid is gedelegeerd 

aan de deelgem eenten. In de deelgem eenteverordening is nam elijk bepaald dat 

deelgem eenten bij p restatieveld 1 tot en m et 5 van de W m o, w aaronder h et 

m antelzorgbeleid valt, verantw oordelijk zijn voor de u itvoering van h et beleid binnen 

de stedelijke kaders.�� H et college m aakt h ierover afspraken m et de deelgem eenten. 

Zo is h et beleidskader in een gezam enlijk U itvoeringsprogram m a Intensivering 

M antelzorgondersteuning 2007-2010 (h ierna: u itvoeringsprogram m a) u itgew erkt. Dit is 

op  28 januari 2008 is in h et BO S vastgesteld. A an dit overleg nem en de 

verantw oordelijk w eth ouder en de portefeu illeh ouders van de deelgem eenten deel. De 

deelgem eenten zijn verantw oordelijk voor de u itvoering van h et 

u itvoeringsprogram m a. In h et u itvoeringsprogram m a is aangegeven dat u iterlijk in 

2010 elke deelgem eente een eigen ondersteuningsbeleid voor m antelzorgers m oet 

voeren, passend binnen h et beleidskader.��  
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V oor de realisatie van de stedelijke doelstellingen om  in 2010 5.000 zw aar- en 

overbelaste m antelzorgers te h ebben ondersteund en h et bereik te vergroten, zijn in 

h et beleidskader en h et u itvoeringsprogram m a versch illende instru m enten genoem d. 

De belangrijkste zijn: 

�� inform atie en advies via steunpunten m antelzorg en vraagw ijzers; 

�� resp ijtzorg; 

�� m antelzorgovereenkom sten; 

�� parkeervergunningen; 

�� voorlich tingcam pagnes. 

 

Deze instru m enten w orden niet allem aal door de stad en/of deelgem eente ingezet. 

Som m ige w orden door de G G D ingezet en/of ontw ikkeld, andere door steunpunten 

m antelzorg. Deze laatste zijn onderdeel van de w elzijnsinstellingen die op  

deelgem eentelijk niveau  opereren. U iteindelijk is de inzet van de instru m enten gerich t 

op  de overbelaste m antelzorger: alle inspanningen dienen er toe te leiden dat deze 

m inder belast is. 

 

1-3� tussen evaluatie en  h erijkin g 

In april 2009 is h et u itvoeringsprogram m a geëvalueerd. In deze ‘T u ssenevaluatie 

Intensivering M antelzorgondersteuning 2007-2010’ van juni 2009 (h ierna: 

tu ssenevaluatie) w ordt kritiek op  h et u itvoeringsprogram m a zelf geu it. Zo is er te 

w einig oog gew eest voor de u itvoeringsconsequenties van h et p rogram m a. O ok is er 

kritiek op  de u itvoering door de deelgem eenten en de steunpunten m antelzorg. De 

eerste zouden bijvoorbeeld te w einig p rioriteit h ebben gegeven aan h et bereiken van 

de doelstellingen van h et u itvoeringsprogram m a en bij de steunpunten zou  niet goed 

bekend zijn w aar m antelzorgers behoefte aan h ebben.  

 

Inm iddels is in h et najaar 2009 in h et BO S een h erijking van h et beleid vastgesteld. 

H ierin zijn de doelstellingen van h et beleid geh andhaafd, m aar zijn vooral 

veranderingen in de im p lem entatie en de u itvoering van h et beleid aangekondigd.�� 

Z oals ook in h et m eerjarenp lan W m o 2010-2014�� staat, w ordt de rol van steunpunten 

vervangen door vraagw ijzers en m antelzorgkringen. V raagw ijzers zijn locaties w aar 

Rotterdam m ers m et h un vragen over w onen, zorg en w elzijn terech t kunnen en 

m antelzorgkringen zijn netw erken van organisaties die betrokken zijn bij de 

h u lpverlening aan de m antelzorger. 

  

1-4� omvan g p roblematiek 

In h et beleidskader w ordt de volgende definitie van m antelzorg genoem d: ‘de 

langdu rige verlening van zorg die niet in h et kader van een h u lpverlenend beroep  

w ordt geboden aan een h u lpbehoevende, door personen u it diens directe om geving 

(van binnen of bu iten de leefeenh eid), w aarbij de zorgverlening rech tstreeks 

voortvloeit u it de sociale relatie en die de gebru ikelijke zorg van h u isgenoten voor 

elkaar overstijgt’. H ierbij gaat h et om  langdu rige en intensieve zorg, voor langer dan 

drie m aanden en m eer dan ach t u u r per w eek. 
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Rotterdam  kent naar sch atting 69.000 Rotterdam m ers die langer dan 3 m aanden en 

m eer dan 8 u u r per w eek m antelzorg gaven. V an h en is ongeveer 12%  zw aar- en 

overbelast. H et gaat naar sch atting om  ru im  8.000 zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers.�� 

 

In h et beleidskader is w eergegeven w elke m iddelen door de gem eente w orden ingezet 

voor de ondersteuning van m antelzorgers. T otaal gaat het om  € 1,16 m iljoen voor 

lopend beleid en € 659.000 voor de intensivering van de ondersteuning. Dit bedrag is in 

tabel 1-1 gespecificeerd.�� 
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In de begroting 2007 van de G G D is € 1.940.091 opgenom en voor m antelzorg (niet in de 

tabel).�	 In de begroting 2009 van de gem eente Rotterdam  is te zien dat er voor 2009 € 

777.000 is overgeh eveld naar de deelgem eenten voor m antelzorg. H iervan is € 446.000 

stru ctu reel budget en € 330.000 voor intensivering van h et beleid. 

 

In h et u itvoeringsprogram m a is € 445.858,-  gereserveerd voor de stru ctu rele bijdrage 

voor de steunpunten m antelzorg (via h et deelgem eentefonds), € 330.890,- voor 

u itbreiding steunpunten m antelzorg voor de duu r van h et intensiveringsprogram m a 

(via deelgem eentefonds), € 319.000,- stedelijk in te zetten voor de intensivering 

m antelzorg (voor de duu r van h et intensiveringsprogram m a) en € 515.357,- voorm alige 

zogenoem de CV T M -m iddelen bedoeld voor vrijw illige th u iszorg.  

 

1-5� doel- en  vraagstellin g 

H oew el h et voor de gem eente directe financiële belang van de 

m antelzorgondersteuning relatief gering is, is de bestu u rlijke en m aatschappelijke 
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relevantie groot. G elet op  de vele organisatorisch e veranderingen is h et in 

beleidsm atig opzich t een com p lex deelterrein van de W m o, w aarbij bovendien geen 

inzich t bestaat in de eigenlijke effecten van de ondersteuning op  de m antelzorger.  

 

De rekenkam er beoogt m et dit onderzoek dan ook h et volgende: 

�� te oordelen over de form u lering, de im p lem entatie en de u itvoering van h et beleid 

en over h et resu ltaat m et betrekking tot h et ontlasten van zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers en h et in contact kom en m et m eer m antelzorgers; 

�� aanbevelingen te doen over h et h u idige beleid.  

 

H et onderzoek zal u itm onden in een oordeel over h et effect van de m aatregelen op  de 

bereikte individuele overbelaste m antelzorger. 

 

H et onderzoek is gerich t op  de u itgangspunten in h et beleidskader. H et onderzoek 

rich t zich  daarm ee op  de periode van 2007 tot h eden. B ij h et form u leren van oordelen 

en aanbevelingen zu llen w ij ons rich ten op  h et tot nu  toe gevoerde beleid. H ierbij 

w ordt rekening gehouden m et ontw ikkelingen in h et kader van de h erijking van h et 

bestaande beleid. W aar nodig en m ogelijk zu llen de inzich ten gebru ikt w orden om  een 

oordeel te vellen over inm iddels doorgevoerde en aanstaande veranderingen.  

 

De centrale onderzoeksvraag lu idt als volgt: 

H oe is het gem eentelijk m antelzorgbeleid om  m eer m antelzorgers te bereiken en zw aar- en 

overbelaste m antelzorgers te ontlasten geform uleerd, geïm plem enteerd en uitgevoerd en zijn de 

daarbij beoogde resultaten bereikt? 

 

De centrale onderzoeksvraag is u itgew erkt in de volgende deelvragen: 

1.� Is h et beleid inhoudelijk adequaat geform u leerd? 

2.� Is h et m antelzorgbeleid adequaat geïm p lem enteerd?  

3.� Is de u itvoering van h et m antelzorgbeleid adequaat?  

4.� Draagt h et beleid bij aan h et vergroten van h et bereik en h et ontlasten van 

m antelzorgers? 

 

In h et onderzoek zijn de stedelijke doelstellingen h et u itgangspunt. Zoals aangegeven 

is de u itvoering van h et beleid bij de deelgem eenten belegd. Z ij kunnen daarbij allerlei 

activiteiten u itvoeren die niet rech tstreeks u it de stedelijke doelstellingen 

voortvloeien. De u itvoering van h et m antelzorgbeleid (vraag 3) zal voor w at betreft de 

deelgem eenten alleen w orden beantw oord voor zover h et de stedelijke doelstellingen 

betreft. 

 

De rekenkam er h eeft voor h aar onderzoek vier deelgem eenten geselecteerd: 

Delfsh aven, Feijenoord, K ralingen-Croosw ijk en Prins A lexander. In bijlage 1 staat 

m eer inform atie over de selectiew ijze. 

 

1-6� leesw ijzer 

In h oofdstu k 2 w ordt de eerste deelvraag naar de kw aliteit van de beleidsform u lering 

voor zover dit h et stedelijke niveau  betreft, beantw oord. In h et daaropvolgende 

h oofdstu k w ordt een besch rijving van en oordeel over de kw aliteit van stedelijke regie 

gegeven (h oofdstu k 3). In h oofdstu k 4 w orden de onderzoeksvragen 1 en 2 voor h et 
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deelgem eentelijk niveau  beantw oord. H oofdstu k 5 geeft h et antw oord op  

onderzoeksvraag 4. 

 

T ezam en m et de bijlagen vorm en de h oofdstu kken 1 tot en m et 5 de nota van 

bevindingen.  

 

In de navolgende h oofdstu kken staan conclu sies telkens aan h et begin van een 

paragraaf cu rsief w eergegeven. De onderbouw ing volgt daarna in de p latte tekst.  

 

B ij de beantw oording van elke onderzoeksvraag h anteert de rekenkam er norm en. 

Deze w orden in elk h oofdstu k u iteengezet. De u itw erking van de norm en in criteria is 

in bijlage 2 teru g te vinden.  

 

O p  versch illende p laatsen in de nota zijn geelgekleu rde en groengekleu rde 

tekstblokken te vinden. De groengekleu rde bevatten besch rijvingen om  bepaalde 

begrippen, instru m enten e.d. nader toe te lich ten. De geelgekleu rde tekstblokken 

bevatten nadere inform atie of u itleg over feiten w aarover in h et rapport w ordt 

geoordeeld. 
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2�kw aliteit stedelijke beleidsformulerin g  

2-1� in leidin g 

In dit h oofdstu k w ordt de onderzoeksvraag beantw oord ‘Is h et beleid inhoudelijk 

adequaat geform u leerd?’ Dit w ordt gedaan voor h et stedelijk beleid inzake 

m antelzorg. In h oofdstu k 4 w ordt dit gedaan voor de vier in h et onderzoek 

geselecteerde deelgem eenten. V oor de beantw oording h anteert de rekenkam er een 

aantal norm en. Deze zijn opgenom en in tabel 2-1. De bijbehorende criteria staan in 

bijlage 2.  
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De opbouw  van dit h oofdstuk volgt de norm en. De kw aliteit van de p robleem analyse 

kom t in 2.2 aan de orde, de kw aliteit van de doelen in 2.3 en de kw aliteit van de 

instru m enten in 2.4. In tabel 2.1 is aangegeven in w elke paragraaf w elke norm  w ordt 

getoetst. In 2.5 w ordt aandach t besteed aan eventuele relevante veranderingen sinds 

de h erijking van h et beleid eind 2009. 

 

2-2� kw aliteit p robleeman alyse 

Er is een grotendeels adequate probleem analyse. In het m antelzorgbeleid zijn als problem en 

genoem d het kleine bereik van m antelzorgers en de overbelasting van m antelzorgers. Bij de 

problem en w orden logische oorzaken en gevolgen genoem d. D e om vang van beide problem en is 

aangegeven, m aar deze is bij de beleidsvaststelling onderschat.  

 

B  en W  h ebben in h et gem eentelijk m antelzorgbeleid versch illende p roblem en m et 

betrekking tot m antelzorg genoem d. De rekenkam er beperkt zich  in h et onderzoek tot 
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tw ee belangrijke p roblem en: h et te kleine bereik van m antelzorgers en de 

overbelasting van m antelzorgers.  

 

In figu u r 2-1 is de p robleem analyse van h et eerste p robleem  – h et te kleine bereik – 

w eergegeven m et daarbij een aantal van de genoem de oorzaken en gevolgen.  
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B ij h et p robleem  dat er te w einig m antelzorgers bereikt w orden, zijn in h et 

beleidskader en u itvoeringsprogram m a oorzaken en gevolgen genoem d. Een 

verm eende oorzaak is dat de relatie tu ssen m antelzorger en verzorgde van 

persoonlijke aard is. Deze besloten relatie m aakt h et voor de gem eente m oeilijk om  

contact te krijgen m et m antelzorgers. Daarnaast w eten m antelzorgers vaak niet dat ze 

m antelzorger zijn, zodat ze ook niet zelf in die h oedanigh eid voor h u lp  contact zu llen 

zoeken. H et gevolg van h et lage bereik is dat er te w einig zich t is op  w ie m antelzorg 

verlenen en w at h un p roblem en en ondersteuningsbeh oeften zijn.  

 

N aast de oorzaken en gevolgen is ook aangegeven h oeveel m antelzorgers w orden 

bereikt (de om vang van h et probleem ). In totaal zijn er, volgens de sch atting in h et 

beleidskader, ongeveer 60.000 m antelzorgers. V olgens h et beleidskader h ebben de 

steunpunten m antelzorg op  dat m om ent (2007) gezam enlijk ongeveer 1.200 

m antelzorgers bereikt, 2%  van h et totaal. U it onderzoek van de G G D in 2007 blijkt 

ech ter dat er in Rotterdam  m eer m antelzorgers zijn, naar sch atting 81.000. De groep  

die langer dan 3 m aanden of m eer dan 8 u u r per w eek h u lp  biedt is m inder groot 

(69.000 m antelzorgers). H et bereik valt m et deze cijfers lager u it, respectievelijk 1,5%  

en 1,7% . N a de vaststelling van h et beleid blijkt h et bereik dus kleiner te zijn dan 

tijdens de vaststelling gedach t. 

  

Een tw eede p robleem  dat B  en W  in h et m antelzorgbeleid h ebben benoem d is de 

overbelasting van m antelzorgers. Dit p robleem  kan pas afdoende w orden opgelost 

w anneer een voldoende aantal m antelzorgers bereikt zijn (dus w anneer h et p robleem  

u it figu u r 2-1 is opgelost). W anneer een m antelzorger bereikt is, kan vervolgens 

gekeken w orden of h ij/zij overbelast is en kan de overbelasting w orden tegengegaan 

door de m antelzorgers ondersteuning te bieden.  

 

H et p robleem  ‘overbelasting’ en de verm eende oorzaken en gevolgen h iervan zijn 

w eergegeven in figu u r 2-2.��   
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A ls oorzaken voor de overbelasting w orden in h et beleidskader genoem d: de tijd die 

h et zorgen kost, h et idee van m antelzorgers dat ze niet deskundig genoeg zijn, een 

inadequate indicatiestelling en een zw are com binatie m et w erk. M ogelijke gevolgen 

van overbelasting is dat m antelzorgers w egvallen en (daarm ee) zelf zorgvrager 

w orden.  

 

N iet alleen de oorzaken en gevolgen zijn in h et beleid aangegeven, ook h eeft h et 

college een beeld van h et aantal overbelaste m antelzorgers. De gem eente h eeft 

landelijke sch attingen van h et aantal m antelzorgers van h et Sociaal en Cu ltu reel 

Planbu reau  (SCP) u it 2005 gebru ikt om  een sch atting te m aken van h et aantal 

m antelzorgers in Rotterdam . V olgens de sch atting zijn er 6.300 zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers (1.800 overbelaste en 4.500 zw aarbelaste m antelzorgers) in Rotterdam . 

U it onderzoek dat p laats h eeft gevonden na de invoering van h et m antelzorgbeleid, 

blijkt dat er in Rotterdam  8.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers zijn.�� Dit 

betekent dat de eerste sch atting 21%  lager u itkw am  dan de eigenlijke cijfers. De 

grootte van h et p robleem  blijkt dus in eerste instantie ondersch at.  

 

2-3� kw aliteit doelen  

2-3-1� doelboom 

B  en W  h ebben in h et m eerjarenp lan W m o, h et beleidskader en h et 

u itvoeringsprogram m a doelen geform u leerd voor h et m antelzorgbeleid. In figu u r 2-3 

is een doelboom  w eergegeven, w aarin de tw ee doelen u it de centrale vraag van h et 

onderzoek (ondersteunen 5.000 overbelaste m antelzorgers en h et vergroten van h et 

bereik) m et bijbehorende (su b)doelen zijn w eergegeven. 

 

De doelen onderin de doelboom  m oeten (geh eel of gedeeltelijk) gerealiseerd w orden 

om  de daarboven staande doelen te bereiken. De groen gekleu rde doelen w orden in 

h et onderzoek betrokken. De blauw  gekleu rde doelen w orden niet m eegenom en in h et 

onderzoek. H et betreft h ier allem aal, op  één na, m aatsch appelijke effecten die m oeten 

volgen u it h et beh alen van de doelen.  
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H et cen trale doel in  h et m an telzorgbeleid  is om  u iterlijk 2010 de overbelasting van 5.000 

m antelzorgers te verm inderen.�� H ierbij h oeft de overbelastin g n iet geh eel te zijn  

verdw ijn en . Een  verm in derin g van  de overbelastin g is voldoen de.  

 

H et verm in deren  van  de overbelastin g van  m an telzorgers m oet bijdragen  aan  h et 

bereiken  van  bepaalde m aatsch appelijke effecten  bij m an telzorgers, n am elijk dat 

m antelzorgers participeren in de sam enleving en  dat zij m antelzorg blijven verlenen.  
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U iteindelijk draagt dit bij aan een van de m aatsch appelijke doelstellingen van de 

W m o, nam elijk participatie door burgers en burgers die in eerste instantie voor elkaar 

zorgen.  

 

O m  van 5.000 overbelaste m antelzorgers de belasting te verm inderen, w illen B  en W  

de indirecte m antelzorgondersteuning versterken (bijvoorbeeld ondersteuning van 

m antelzorgers door zorginstellingen, die door B  en W  w orden geactiveerd) en de directe 

m antelzorgondersteuning vergroten (5.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers 

daadw erkelijk ondersteunen). Dit w illen zij realiseren door in contact te kom en m et 80%  

van de overbelaste m antelzorgers. 

 

B  en W  w illen niet alleen overbelaste m antelzorgers ondersteunen, m aar h ebben ook 

h et doel om  in contact te kom en m et veel m eer m antelzorgers. Dit doel is door h en niet 

exp liciet gerelateerd aan een ander bovenliggend doel of m aatsch appelijk effect, m aar 

w ordt gepresenteerd als een afzonderlijke doelstelling. Een m ogelijk bovenliggend 

doel zou  de p reventie van overbelasting kunnen zijn.  

 

O m  in contact te kom en m et veel m eer m antelzorgers h ebben B  en W  als doel gesteld 

dat iedere Rotterdam m er bekend m oet zijn m et het begrip m antelzorg en het 

ondersteuningsaanbod van de gem eente.�� Door m ensen bekend te m aken m et h et beleid 

kunnen m antelzorgers zich zelf als m antelzorger h erkennen. Z ij die daar behoefte aan 

h ebben, kunnen vervolgens in contact kom en m et de steunpunten w aar 

ondersteuning geboden w ordt.  

2-3-2� politiek bestuurlijke veran kerin g van  doelen  

D e doelen zijn politiek-bestuurlijk verankerd.  

 

V ia een m otie h eeft de raad h et college verzoch t om  een nota over de ondersteuning 

van m antelzorgers u it te brengen.�� A an dat verzoek h ebben B  en W  voldaan door 

m iddel van toezending aan de raad van h et beleidskader en h et 

u itvoeringsprogram m a. In h et beleidskader zijn ook doelen opgenom en in de lopende 

tekst. H et beleidskader is door de raad vastgesteld op  26 april 2007. H ierbij zijn geen 

m oties aangenom en.  

 

H et u itvoeringsprogram m a is per brief van 26 april 2007 aan de raad toegestu u rd. In 

h et u itvoeringsprogram m a stonden op  dat m om ent nog zogenaam de opties en geen 

concrete doelstellingen. De u iteindelijke versie van h et u itvoeringsprogram m a, m et 

daarin doelstellingen, is niet voorgelegd aan de raad. Deze is op  28 januari 2008 

besproken in h et BO S, w aarin de verantw oordelijke w eth ouder en 

deelgem eentebestu u rders zitting h ebben. De deelgem eentebestu u rders h ebben 

ingestem d m et h et u itvoeringsprogram m a en daarm ee ook m et de daarin opgenom en 

doelen.  

2-3-3� aan sluitin g doelen  en  maatsch appelijke effecten  

M et de verm inderde belasting van m antelzorgers w orden logische m aatschappelijke effecten 

nagestreefd. H et is niet duidelijk w elk m aatschappelijk effect de gem eente beoogt m et het in 

contact kom en m et veel m eer m antelzorgers. 
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De doelboom  m aakt inzich telijk h oe de doelen zich  tot elkaar verh ouden en h oe de 

doelen bijdragen aan de beoogde m aatsch appelijke effecten. Dit is in de voorgaande 

paragraaf besch reven.  

 

De gem eente streeft m et de verm indering van de belasting van overbelaste 

m antelzorgers versch illende m aatsch appelijke effecten na (zoals participatie en 

kunnen blijven zorgen). Deze zijn niet strijdig m et de centrale doelstellingen van h et 

beleid en passen daar logisch  bij.  

 

H et doel om  in contact te kom en m et veel m eer m antelzorgers is daarentegen niet 

exp liciet gekoppeld aan een bepaald m aatsch appelijk effect. H et draagt w elisw aar bij 

aan h et h elpen van 5.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers, m aar h et gaat bij dit 

doel ook om  andere (nog) niet belaste m antelzorgers. W at B  en W  daarm ee exact 

beogen is niet h elder. Een m ogelijkh eid is p reventie, m aar dat is in de 

beleidsdocum enten niet geëxp liciteerd.  

2-3-4� doelen  en  p robleeman alyse 

D e doelen om  de last van 5.000 overbelaste m antelzorgers te verm inderen en om  m et veel m eer 

m antelzorgers in contact te kom en, vloeien logisch voort uit de door B en W  geconstateerde 

problem en en gevolgen daarvan. Echter, toen bleek dat het aantal overbelaste m antelzorgers 

groter w as dan eerst verondersteld, is het aantal van 5.000 niet naar boven aangepast.  

 

A an h et beleid ligt een p robleem analyse ten grondslag, w elke is besch reven in 

paragraaf 2-2. De doelen zouden m oeten bijdragen aan een op lossing van deze 

p roblem en. De doelen zouden daarom  m oeten aanslu iten bij de verm eende 

p roblem en. In tabel 2.2 is aangegeven w elk van de in de beleidsdocum enten 

geform u leerde doelen bij de door B  en W  geform u leerde p roblem en past. Zoals h ieru it 

blijkt zijn de doelen te koppelen aan de gesignaleerde p roblem en. O f, in andere 

w oorden, bij elk gesignaleerd p robleem  zijn bijpassende doelen geform u leerd. 
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In paragraaf 2.2 gaven w e aan dat de gem eente de om vang van de p roblem en in eerste 

instantie ondersch atte. N adat er nieuw ere sch attingen kw am en, is h et doel om  5.000 

overbelaste m antelzorgers te ontlasten niet gew ijzigd. Zo w as bij de p robleem analyse 

h et beeld dat er in Rotterdam  6.300 zw aar- en overbelaste m antelzorgers zijn, w aarvan 
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B  en W  er 5.000 w illen bereiken (79% ). U it later onderzoek kw am  naar voren dat er in 

Rotterdam  8.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers zijn. B  en W  w illen nog steeds 

5.000 m antelzorgers bereiken. Dit is een bereik van 62,5%  van de totale groep  van 

8.000: een lager percentage van h et aantal zw aar- en overbelaste m antelzorgers. H et 

doel om  regelm atig in contact te kom en m et 80%  van de zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers is daarentegen m oeilijker te bereiken. W aar h iervoor eerst 5.040 

m ensen m oesten w orden bereikt, zijn dat er nu  6.400.  

2-3-5� SM RT  doelen  

D e doelen zijn niet sm rt geform uleerd, de doelen zijn vooral w einig specifiek (de definities zijn 

niet gegeven) en realistisch (onderbouw d). Een m eerderheid van de doelen is w el m eetbaar en 

tijdgebonden. 

 

In tabel 2-3 is voor de doelen w eergegeven in w elke m ate de doelen SM RT �� zijn 

geform u leerd. SM R T  staat voor: 

�� specifiek: h et doel is eendu idig om sch reven. 

�� m eetbaar: er is in m eetbare term en aangegeven w anneer h et doel bereikt is. 

�� realistisch : een doel kan w aargem aakt w orden. Dit is af te leiden van de 

onderbouw ing van de h aalbaarh eid. H iernaar is alleen gekeken w anneer h et doel is 

beoordeeld als ‘m eetbaar’. 

�� tijdgebonden: de term ijn voor bereiking van h et doel is bekend. 
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H et doel om  binnen drie jaar elke Rotterdam m er bekend te laten zijn m et h et begrip  

m antelzorg en m et h et bestaan van h et ondersteuningsaanbod voldoet aan drie van 

de vier criteria. Er w ordt aangegeven w anneer h et doel bereikt zal zijn (binnen drie 

jaar), de doelgroep  is gespecificeerd (iedere Rotterdam m er) en er is du idelijk 
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geform u leerd w at deze groep  na drie jaar w eet: w at een m antelzorger is en dat de 

gem eente ondersteuningsaanbod h eeft voor m antelzorgers. De doelstelling is ech ter 

niet realistisch  geform u leerd. Er is niet bekend h oeveel m ensen deze kennis al 

h ebben, zodat bepaald kan w orden h oe groot de am bitie van de gem eente zou  m oeten 

zijn. De doelstelling is im m ers gem akkelijker te realiseren als bijna iedere 

Rotterdam m er al kennis h eeft van h et begrip  m antelzorger dan w anneer slech ts 

enkelen dat w eten. O ok w ordt niet u itgelegd h oe h et m ogelijk is om  iedere 

R otterdam m er binnen drie jaar deze kennis bij te brengen. 

 

O m  te kunnen bepalen of er veel m eer m antelzorgers bereikt w orden m oet er een 

nu lm eting bekend zijn. Deze is ech ter niet aanw ezig. Daarnaast is er niet aangegeven 

w at er m et ‘veel m eer’ bedoeld w ordt. Daarom  is dit doel noch  specifiek, noch  

m eetbaar. 

 

De doelstelling om  regelm atig in contact te kom en m et zeker 80%  van de zw aar 

belaste en overbelaste m antelzorgers is niet nader gespecificeerd. H et is niet h elder 

w at ‘regelm atig’ is en er m ist een onderbouw ing van h et percentage. O m dat h et doel 

in een u itvoeringsprogram m a m et een looptijd tot en m et 2010 is opgenom en, is h et 

doel w el tijdgebonden.  

 

H et doel om  5.000 (zw aar) overbelaste m antelzorgers te ondersteunen voldoet aan 

tw ee van de vier criteria. Er w ordt aangegeven w anneer h et doel bereikt m oet zijn 

(2010), h oeveel m antelzorgers er bereikt m oeten zijn (5.000) en om  w elke groep  h et 

gaat (zw aar- en overbelaste m antelzorgers vanaf 16 jaar). Er is ech ter niet 

gespecificeerd w anneer iem and ondersteund is (specifiek) en er is ook niet 

onderbouw d w aarom  er 5.000 m antelzorgers ondersteund zu llen w orden en niet 

bijvoorbeeld 3.000 (realistisch ). 

 

H et h oofddoel om  5.000 (zw aar) overbelaste m antelzorgers niet alleen te 

ondersteunen, m aar daadw erkelijk h un last verlich ten voldoet aan drie van de vier 

criteria. H et verlich ten van de last is specifiek, aangezien er een m eetinstru m ent is 

voor de belasting van m antelzorgers (de caregivers strain index; zie kader h ieronder). 

H et is eveneens m eetbaar en tijdgebonden, om dat du idelijk is van h oeveel 

m antelzorgers de last m oet zijn verlich t en w anneer dit m oet zijn gebeu rd (2010). De 

h aalbaarh eid van h et aantal (5.000) is niet onderbouw d, w aarm ee de doelstelling niet 

realistisch  is.  
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2-4� kw aliteit in strumen ten  

D e instrum enten in het m antelzorgbeleid hangen logisch sam en m et de nagestreefde doelen. Bij 

de instrum enten is veelal niet aangegeven hoe vaak deze zullen w orden ingezet. H ierdoor is niet 

altijd na te gaan of de in te zetten instrum enten voldoende zullen zijn om  de doelen te bereiken.  

 

In de beleidsdocum enten w ordt een grote h oeveelh eid instru m enten genoem d die 

ingezet zu llen w orden om  de doelen te bereiken. In tabel 2-7 w orden per doel de 

bijpassende instru m enten genoem d.��  
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Zoals u it tabel 2-4 blijkt is er in de m eeste gevallen een logisch e sam enhang tu ssen 

h et instru m ent en h et doel w aarvoor de gem eente dit inzet. H et is ech ter bij de m eeste 

instru m enten niet du idelijk in w elke m ate, h oe vaak of in w elke h oeveelh eden zij 

zu llen w orden ingezet. H ierdoor kan niet w orden vastgesteld of de instru m enten 

voldoende zijn om  de doelen te beh alen. Een u itzondering is de inzet van 5.000 

m antelzorgovereenkom sten om  evenzoveel zw aar- en overbelaste m antelzorgers te 

ondersteunen. Daarnaast zijn voor deze groep  1.000 parkeerpassen besch ikbaar en 

w illen B  en W  1.750 m antelzorgers h elpen m et resp ijtzorg. M et beide instru m enten 

kunnen m axim aal 2.750 m antelzorgers ontlast w orden. 
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2-5� h erijkin g van  h et beleid 

Zoals w e in h oofdstu k 1 aangaven, is er in 2008 kritiek gekom en op  de w ijze w aarop  de 

m antelzorgondersteuning is u itgevoerd. In de ‘T ussenevaluatie Intensivering 

M antelzorgondersteuning 2007-2010’ van juni 2009 stellen B  en W  dat er te w einig oog 

is gew eest voor de u itvoeringsconsequenties van h et p rogram m a. O ok w as er kritiek 

op  de deelgem eenten, die te w einig p rioriteit aan de doelstellingen zouden h ebben 
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gegeven. De Steunpunten m antelzorg zouden niet goed w eten w aar m antelzorgers 

behoefte aan h ebben. V ersch illende instru m enten, de m antelzorgovereenkom st en de 

parkeerpassen in h et bijzonder, w erden niet of nauw elijks ingezet. De 

portefeu illeh ouders van de deelgem eenten deelden deze conclu sie en ‘h ebben zich  

opnieuw  verbonden aan de stedelijke doelstelling om  5.000 zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers adequaat te ondersteunen’.�	 

 

In h et najaar 2009 is in h et BO S een h erijking van h et beleid vastgesteld. H ierin zijn de 

doelstellingen van h et beleid geh andhaafd, m aar zijn vooral veranderingen in de 

im p lem entatie en de u itvoering van h et beleid aangekondigd. H ierbij zijn geen nieuw e 

term ijnen voor h et beh alen van de doelen vastgesteld. 

 

Een voornam e w ijziging is dat de rol van de steunpunten dient te w orden 

overgenom en door V raagw ijzer en m antelzorgkringen. H et is de bedoeling dat 

m antelzorgers in eerste instantie bij V raagw ijzer terech tkom en. Daar w ordt de cliënt 

eventueel doorverw ezen naar andere organisaties binnen de m antelzorgkringen. Dat 

zijn netw erken van organisaties die betrokken zijn bij de h u lpverlening aan de 

m antelzorger en die de m antelzorger de eigenlijke ondersteuning bieden. B  en W  

h ebben de deelgem eenten tijdelijk geld besch ikbaar gesteld om  h iervoor 

kw artierm akers aan te stellen.  

 

In de h erijking is ook h et u itgangspunt verw oord dat de m antelzorger zelf zijn of h aar 

ondersteuning organiseert. De gem eente en deelgem eente zijn ‘verantw oordelijk voor 

h et feit dat de ondersteuningsm ogelijkh eden breed bekend zijn onder m antelzorgers 

en zijn aanspreekbaar op  h et voorzieningenniveau’. V an de m antelzorger w ordt 

verw ach t dat deze ook h u lp  in eigen kring zoekt: een goed gesprek of em otionele 

ondersteuning m et een w elzijnsinstelling zou  niet tot h et door de gem eente 

ondersteunde h u lpverleningsaanbod m ogen behoren. De bevindingen van h et 

behoeftenonderzoek ‘W at w il de m antelzorger’ zijn niet betrokken bij de h erijking. 

 

V erder dienen bij aanvang van een h u lpverleningstraject 

ondersteuningsovereenkom sten m et de m antelzorgers te w orden afgesloten. O ok 

zu llen actieve m antelzorgers w orden ingezet om  lotgenoten te ondersteunen. 

Lotgenotencontact m oet dus door m antelzorgers zelf w orden georganiseerd. In de 

h erijking w orden parkeerpassen niet m eer exp liciet genoem d.  

 

H et centrale stadsbestu u r h eeft m et de deelgem eenten afgesproken dat zij in 2010 m et 

een deelgem eentelijk p lan van aanpak kom en. In de loop  van 2010 kom t er vervolgens 

een nieuw  gem eenschappelijk u itvoeringsprogram m a, w aarin opnieuw  operationele 

doelen zu llen w orden gesteld.  
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3�kw aliteit stedelijke regie  

3-1� in leidin g  

In dit h oofdstu k w ordt de onderzoeksvraag ‘is h et m antelzorgbeleid adequaat 

geïm p lem enteerd’ beantw oord voor w at betreft h et stedelijk aandeel in de 

im p lem entatie. V oor h et aandeel van de deelgem eenten in de im p lem entatie van h et 

stedelijk beleid w ordt deze onderzoeksvraag beantw oord in h et h oofdstu k h ierna. 

V oor de beantw oording h anteert de rekenkam er een aantal norm en. De norm en zijn 

opgenom en in tabel 3-1, de bijbehorende criteria staan in bijlage 2. 

 

 

�
����$��	������� �������������������
�����

 
���� �
 �� ���� �
�
��

�

"������������������
�����	�!������
����	���������������������	�����
��	�!��

����
����	����������%"������	�!���������������

�

�����%�

��	!!��
�	���#������������������������
�	�#����������%��
���!���

����
����	����������	
�����

,���

%��	�	���������������������#

���
������������������������������#	��	

�����

���������	�����������������������

����������������
�����
�������
��#�����	������%���#���������

	������������������	��������	���

�	����
��

���	�����#������	!!��
������

���

,�,��

������������ �	����������	����!��)������������������������������	�!�������������

���������������

,�B�

 

 
 

Z oals toegelich t in h oofdstu k 1 h eeft h et college zich zelf de regierol in h et 

m antelzorgbeleid toebedeeld. De u itvoering van h et m antelzorgbeleid ligt bij de 

deelgem eenten. M et betrekking tot h et W m o-beleid zijn de bevoegdheden op  de 

p restatievelden 1 tot en m et 5, w aartoe de m antelzorg behoort, nam elijk gedelegeerd 

aan de deelgem eenten. In een w ijziging van de lijst van bevoegdheden behorende bij 

de deelgem eenteverordening is de beperking opgenom en dat de bevoegdheden 

w orden overgedragen ‘slech ts w aar h et aanvu llend en gebiedsgerich t beleid betreft 

binnen de stedelijk vastgestelde kaders’.�
  

 

U itgaande van de stedelijke regierol is h et een taak van de stad (dat w il zeggen, h et 

college en/of gem eenteraad) om  te bevorderen dat de deelgem eenten h et beleid 
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zodanig u itvoeren dat de stedelijke doelstellingen w orden gerealiseerd. De norm en die 

de rekenkam er h anteert voor de im p lem entatie van h et m antelzorgbeleid h ebben 

betrekking op  w at verw ach t m ag w orden van de regievoering door h et college. Z e zijn 

ontleend aan professionele kennis en inzich ten over bestu u rlijke regie, aan h etgeen 

h et college zelf h eeft aangegeven over de regierol, aan w at h et u itvoeringsprogram m a 

h ierover verm eldt en aan h etgeen in de deelgem eenteverordening is geregeld over de 

verhouding tu ssen stad en deelgem eenten in h et algem een en in h et bijzonder m et 

betrekking tot bevoegdheden op  grond van de W m o. H et m antelzorgbeleid m aakt 

im m ers deel u it van h et W m o-beleid.  

 

De regierol stelt eisen aan h et h andelen van h et college in versch illende fasen van de 

im p lem entatie. Die eisen zijn niet voor alle fasen h etzelfde. M et andere w oorden, in 

de fase voordat de deelgem eenten aan de slag gaan m et de stedelijke doelstellingen 

w orden andere dingen van h et college verw ach t dan tijdens de im p lem entatie in de 

deelgem eenten.  

 

In de eerste kolom  van tabel 3-1 zijn de geh anteerde norm en onderverdeeld aan de 

h and van de fase van de im p lem entatie w aarop  zij betrekking h ebben. De 

onderverdeling betreft norm en die ach tereenvolgens betrekking h ebben op  de fase 

voorafgaand aan de start van de deelgem eentelijke im p lem entatie, norm en die tijdens 

de deelgem eentelijke im p lem entatie en u itvoering van toepassing zijn en een norm  

die doorlopend (dus in alle fasen van de im p lem entatie) door h et college m oet w orden 

nageleefd.  

 

In de volgende paragrafen w orden de norm en in volgorde van die onderverdeling 

afzonderlijk toegelich t en getoetst.  

 

3-2� vooraf  

3-2-1� vertalin g n aar doelstellin gen  p er deelgemeen te  

H et college heeft onvoldoende zorg gedragen dat de stedelijke doelstellingen w orden vertaald in 

w enselijke doelstellingen per afzonderlijke deelgem eente.  

 

U itgaande van de stedelijke regierol in h et m antelzorgbeleid h anteert de rekenkam er 

de norm  dat h et college zorg draagt dat de stedelijke doelstellingen w orden vertaald in 

w enselijke doelstellingen per afzonderlijke deelgem eente. 

 

In h oofdstu k 2 is h et onderzoek afgebakend tot vijf doelstellingen van h et stedelijk 

beleid die dienen te leiden tot h et bereiken van de centrale doelstelling om  de 

overbelasting van m antelzorgers te verm inderen.  

1.� B innen drie jaar is iedere Rotterdam m er bekend m et h et begrip  m antelzorg en h et 

ondersteuningsaanbod. 

2.� H et in contact kom en m et veel m eer m antelzorgers.  

3.� V ia de deelgem eenten in contact kom en m et zeker 80%  van de zw aar- en 

overbelaste m antelzorgers. 

4.� 5.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers bereiken m et een passend aanbod 

5.� H et verlich ten van de last van 5.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers  
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Zoals gezegd zijn de deelgem eenten verantw oordelijk voor de u itvoering van h et 

beleidskader. Z ij m oeten gezam enlijk de stedelijke doelstellingen realiseren. O m  dit te 

kunnen is van belang dat elke deelgem eente w eet w elke bijdrage van h aar w ordt 

verw ach t. H et gaat daarbij om  een zodanige vertaling dat specifiek, m eetbaar en 

tijdgebonden w ordt gem aakt w elke bijdrage elke afzonderlijke deelgem eente levert 

aan h et realiseren van de stedelijke doelstellingen. U iteindelijk zou  de som  van alle 

bijdragen m oeten optellen tot de stedelijke doelstelling.  

 

M et betrekking tot de eerste doelstelling spreekt dit vanzelf. A ls iedere Rotterdam m er 

binnen drie jaar op  de h oogte m oet zijn m et h et begrip  m antelzorg, betekent dit 

logisch erw ijs dat in iedere deelgem eente alle inw oners op  de h oogte dienen te zijn.  

V oor de overige vier doelstellingen ligt dit anders. H iervoor m oet voor elke 

deelgem eente afzonderlijk w orden vastgesteld w elk aantal in die deelgem eenten m oet 

w orden gerealiseerd.  

 

W at betreft de tw eede doelstelling is op  stedelijk niveau  geen actie ondernom en om  

du idelijkh eid te krijgen over h et aantal m antelzorgers w aar elke afzonderlijke 

deelgem eente m ee in contact m oet kom en. 

 

V oor de derde doelstelling is h et nodig te w eten h oeveel zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers er in elke afzonderlijke deelgem eente zijn. O p  stedelijk niveau  is geen 

actie ondernom en om  du idelijkh eid te krijgen over dit aantal.  

 

M et betrekking tot de vierde en de vijfde doelstelling h eeft h et college geen actie 

ondernom en om  te zorgen dat h et in die doelstellingen genoem de aantal van 5000 

w ordt vertaald in een te bereiken aantal zw aar- en overbelaste m antelzorgers per 

deelgem eente. In bestu u rlijk overleg m et de deelgem eenten is een vertaling naar 

concrete aantallen niet aan de orde gew eest en h ierover zijn op  bestu u rlijk niveau  ook 

geen afspraken gem aakt. O ok am btelijk is vanu it de stad geen initiatief gekom en om  

zorg te dragen voor een vertaling naar aantallen per deelgem eente. W el h eeft de G G D 

u iteindelijk in sep tem ber 2008, naar aanleiding van een am btelijk verzoek in een 

overleg m et de deelgem eenten, een tabel opgesteld m et een verdeling van h et aantal 

van 5000 in een te bereiken aantal zw aar- en overbelaste per deelgem eente.�� De tabel 

is am btelijk per em ail verstuu rd aan alle deelgem eenten. Deze aantallen zijn ech ter 

niet als targets geform u leerd w aarop  de desbetreffende deelgem eentebestu u rders zich  

laten aanspreken.  

3-2-2� in bouw en  van  p rikkels  

H et college heeft prikkels ingebouw d om  te bevorderen dat de deelgem eenten de stedelijke 

doelstellingen realiseren. D ie prikkels betreffen een halfjaarlijkse verantw oording door de 

deelgem eenten over de resultaten en het instellen van een am btelijke taakgroep om  de 

voortgang te bew aken.  

 

De rekenkam er h anteert als norm  dat h et college, als regisseu r, in h et beleid p rikkels 

inbouw t om  deelgem eenten te stim u leren dat zij de stedelijke doelstellingen 

realiseren. Een regisseu r kan h iervoor versch illende m iddelen gebru iken. Deze 
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m iddelen of p rikkels w orden w el aangedu id als ‘de w ortel, de p reek en de stok’.�� B ij 

de w ortel gaat h et om  (financiële) beloningen, bij de p reek om  com m unicatieve 

instru m enten zoals argum enteren en inform eren en bij de stok m oet gedach t w orden 

aan sancties en h andhaving. Die sancties kunnen ju ridisch  van aard zijn, m aar ook 

m aatregelen in de sfeer van “nam e, sh am e en blam e”, zoals h et bekendheid geven aan 

goede of ju ist slech te p restaties.  

 

De norm  vereist niet w elke prikkels h et college m oet inbouw en om  de deelgem eenten 

te stim u leren, m aar w el dát h et college p rikkels inbouw t. In h et geval van m antelzorg 

zou  de stad op  versch illende m anieren de w ortel, p reek en stok kunnen toepassen. 

B ijvoorbeeld door h et m aken van afspraken over h et bew aken van de voortgang, door 

aan te kondigen dat de resu ltaten van de afzonderlijke deelgem eenten bekend 

gem aakt zu llen w orden of door h et koppelen van een (financiële) beloning of sanctie 

aan de m ate w aarin deelgem eenten de afgesproken doelstellingen realiseren. H et 

betreft h ier voorbeelden. H et zijn niet op  voorh and de ju iste p rikkels. Dat m oet onder 

m eer blijken u it h un effectiviteit.  

 

In h et u itvoeringsprogram m a zijn tw ee p rikkels ingebou w d. T en eerste bevat h et 

u itvoeringsprogram m a de afspraak m et de deelgem eenten om  h alfjaarlijks 

verantw oording af te leggen over de beh aalde resu ltaten, zoals h et aantal 

m antelzorgers dat bereikt en ondersteund is. De G G D h eeft in h et 

u itvoeringsprogram m a de taak gekregen om  de resu ltaten van de deelgem eenten te 

m onitoren. T en tw eede is een taakgroep  ingesteld m et vertegenw oordigers van de 

G G D, SoZaW e en deelgem eenten. Die taakgroep  h eeft volgens h et 

u itvoeringsprogram m a onder m eer de taak om  de voortgang in de im p lem entatie te 

bew aken. In beide gevallen kan de stad de p reek toepassen. 

 

H et college h eeft aan de resu ltaten van de deelgem eenten geen w ortel of stok in de 

vorm  van (financiële) beloningen of sancties gekoppeld. De gem eente h eeft w el 

m iddelen besch ikbaar gesteld aan deelgem eenten voor de u itvoering van h et 

m antelzorgbeleid. Deze m iddelen zijn via h et deelgem eentefonds naar de 

deelgem eenten overgegaan. O p  deze m iddelen geldt ech ter geen kortingsregim e. 

 

3-3� tijden s implemen tatie en  uitvoerin g  

3-3-1� faciliteren  van  con tacten  tussen  stad en  deelgemeen ten   

H et college faciliteert de contacten tussen stad en deelgem eenten over de voortgang van het 

beleid door m iddel van het organiseren van het BO S. D e G G D  faciliteert het am btelijk overleg. 

 

De rekenkam er h anteert als norm  dat h et college vanu it zijn regierol contacten tu ssen 

stad en deelgem eenten faciliteert om  ervaringen over de voortgang u it te w isselen. 

V an belang is nam elijk dat het college als regisseu r de m ogelijkh eid biedt dat stad en 

deelgem eenten ervaringen over de voortgang m et elkaar u itw isselen, bijvoorbeeld om  

m ogelijke knelpunten bij de u itvoering te signaleren en te bespreken h oe deze kunnen 

w orden w eggenom en. O p  bestu u rlijk niveau  is h et BO S een m ogelijk p latform  voor die 

u itw isseling. In dit overleg zitten de desbetreffende portefeu illeh ouders van de 

dagelijkse bestu ren van de deelgem eenten en onder anderen de w eth ouder 
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M aatsch appelijke Dienstverlening. V oor u itw isseling op  am btelijk niveau  is, zoals 

h ierboven al besch reven, in h et u itvoeringsprogram m a de afspraak opgenom en om  

een am btelijke taakgroep  in te stellen w aarin stad en deelgem eenten participeren.  

 

H et BO S is na vaststelling van h et u itvoeringsprogram m a in 2008 en 2009 in totaal 

dertien keer bijeen gekom en. In tw ee van die bijeenkom sten is gesproken over de 

voortgang van h et m antelzorgbeleid. De G G D h eeft op  am btelijk niveau  de contacten 

tu ssen stad en deelgem eenten gefaciliteerd. A anvankelijk vond h et am btelijk overleg 

na januari 2008 p laats in bovengenoem de taakgroep , die in 2008 zes keer bijeen is 

gew eest. A an de taakgroep  nam en slech ts drie deelgem eenten deel.�� In de loop  van 

2008 is een ander am btelijk overleg tu ssen stad en deelgem eenten gevorm d, h et 

casuïstiekoverleg. Dit is in 2009 ach t à negen keer bij elkaar gew eest. H et am btelijk 

overleg over m antelzorg vindt sinds de start van h et casuïstiekoverleg daar p laats en 

niet m eer in de taakgroep . A an h et casuïstiekoverleg nem en volgens de G G D bijna alle 

deelgem eenten frequent deel.  

3-3-2� deelgemeen ten  desgew en st on dersteun en   

G een van de onderzochte deelgem eenten heeft bij de G G D  ondersteuning gevraagd bij het 

form uleren van eigen m antelzorgbeleid. D e G G D  heeft die ondersteuning geboden. H et college 

heeft geen actie ondernom en om  door deelgem eenten gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering 

van het m antelzorgbeleid – verdeling van bevoegdheden, uitvoerbaarheid van de 

m antelzorgovereenkom st en eenduidigheid van registratie en definities – w eg te nem en. 

 

De rekenkam er h anteert als norm  dat de gem eente desgew enst deelgem eenten 

ondersteunt bij h et voeren van eigen beleid. H et u itvoeringsprogram m a verm eldt 

nam elijk dat de gem eente elke deelgem eente zal ondersteunen m et 

m antelzorgexpertise, zodanig dat deelgem eenten u iterlijk in 2010 eigen beleid voeren.  

 

O ndersteunen kan op  versch illende m anieren en in versch illende fasen, bijvoorbeeld 

in de vorm  van h et beantw oorden van vragen w aar deelgem eenten tegenaan lopen bij 

h et opstellen van h et beleid, h et besch ikbaar stellen van m iddelen aan deelgem eenten 

voor de im p lem entatie, h et desgevraagd ontw ikkelen van beleidsinstru m enten voor 

de deelgem eenten of h et w egnem en van knelpunten die deelgem eenten signaleren bij 

de im p lem entatie.  

 

Zoals in h oofdstu k 4 zal w orden toegelich t h ebben alle vier onderzoch te 

deelgem eenten beleid geform u leerd, ofw el in een nota over m antelzorgbeleid ofw el 

als onderdeel van de deelgem eentelijke begroting. G een van de onderzoch te 

deelgem eenten h eeft bij de G G D ondersteuning gevraagd bij h et form u leren van eigen 

m antelzorgbeleid. W el h eeft de deelgem eente Prins A lexander de form u lering van h et 

eigen beleid afgestem d m et de G G D om  te voorkom en dat h et eigen beleid strijdig zou  

zijn m et h et stedelijk beleid.�� 

 

De deelgem eenten h ebben in de periode na vaststelling van h et 

u itvoeringsprogram m a versch illende knelpunten bij de u itvoering onder de aandach t 

van de w eth ouder gebrach t. Een van de knelpunten is ondu idelijkh eid over de 

verdeling van bevoegdheden tu ssen stad en deelgem eenten bij de p restatievelden 1 
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tot en m et 5 van de W m o. De deelgem eenten h ebben dit in 2006 in h et BO S 

aangegeven. H etzelfde punt is in 2008 opnieuw  in h et BO S aan de orde gew eest.�� De 

w eth ouder h ad klaarblijkelijk geen of te w einig actie ondernom en om  die 

ondu idelijkh eid w eg te nem en.  

 

V ersch illende deelgem eenten en steunpunten h ebben de rekenkam er aangegeven dat 

de m antelzorgovereenkom st niet u itvoerbaar is. O nder m eer om dat m antelzorgers 

niets voelen voor zo’n overeenkom st en om dat er afspraken m oeten w orden gem aakt 

over zaken die niet tot de bevoegdheid van de deelgem eente en/of h et steunpunt 

behoren. Dit punt is in h et BO S van 25 m ei 2009 en 29 sep tem ber 2009 aan de orde 

gew eest. De w eth ouder erkent dit p robleem  niet. Z ij vraagt zich  af of de steunpunten 

w el goed genoeg zijn geïnstrueerd en m eent dat de vraagw ijzerconsu lenten beter 

gebru ik m oeten m aken van de expertise binnen de diensten. O ok is zij van oordeel dat 

deelgem eenten ‘zelf verbindingen m oeten leggen m et bijvoorbeeld Stadstoezich t voor 

de parkeerpassen’. Bovendien w as h et idee dat ‘er m et een m antelzorgovereenkom st 

een arrangem ent aan de m antelzorger kon w orden geboden w aar alle gem aakte 

afspraken in staan, ongeach t of deze onder bevoegdheid van de stad of deelgem eente 

vallen.’�� 

 

T en slotte h ebben deelgem eenten in h et BO S aangegeven dat de w erkw ijze van de 

versch illende steunpunten nogal versch ilt.�� Deze versch illen zijn van belang om dat 

zij kunnen leiden tot ondu idelijkh eid over de registratie van de h u lpverlening en de 

effecten daarvan voor de cliënt. Daarbij gaat h et onder m eer om  vragen als w at m oet 

w orden verstaan onder ondersteuning en overbelasting. O ok de portefeu illeh ouder 

van Delfsh aven h eeft in een bestu u rlijk overleg m et de w eth ouder gew ezen op  

p roblem en m et de registratie, ingegeven door ondu idelijkh eid over de definitie van 

overbelasting en van ondersteuning.�� Deze ondu idelijkh eden zijn tot op  h eden nog 

niet w eggenom en. De G G D h eeft in interview s m et de rekenkam er bevestigd dat de 

w ijze van registratie van de deelgem eenten niet eendu idig is. De G G D h eeft ter zake 

nog geen actie ondernom en, om dat m et de integratie in V raagw ijzer een eendu idige 

registratie gerealiseerd zal w orden.�	 

3-3-3� prikkels toep assen  

D e in het beleid ingebouw de prikkels om  de deelgem eenten te bew egen de gew enste resultaten 

te boeken op het gebied van m antelzorgondersteuning (nam elijk door m iddel van rapportages 

van de afzonderlijke deelgem eenten die vervolgens besproken w orden) zijn onvoldoende 

toegepast.  

 

De rekenkam er h anteert als norm  dat de ingebouw de p rikkels w orden toegepast. 

Zoals h ierboven al verm eld zijn in h et u itvoeringsprogram m a tw ee p rikkels 

ingebouw d om  de deelgem eenten te stim u leren de doelstellingen te realiseren. T en 

eerste de afspraak m et de deelgem eenten om  h alfjaarlijks verantw oording en 

rekenschap  af te leggen over de beh aalde resu ltaten en ten tw eede de am btelijke 

taakgroep  om  de voortgang te bew aken.  

 
 
��
�/��#������������$ ������-B�������������.����,-��!������������

��
�?�����	��������#����(�	��
)�-��%���#��	���-���

��
�/��#������������$ ������,-��!������������

��
�?�����	��������%�#	�����#��������������������%
�����)����
���������������

�	
�?�����	����	�����#��77�)���%���#��	���-���



 

 

65 geen  zorg minder 

O p  bestu u rlijk niveau  h eeft een eerste verantw oording p laatsgevonden in h et BO S van 

31 oktober 2008. In die bijeenkom st is de rapportage van de steunpunten over 2007 

besproken. De w eth ouder h eeft in die bijeenkom st de deelgem eenten aangesproken 

op  h et ach terblijven van de resu ltaten van de deelgem eenten gezam enlijk. Z ij sp rak 

geen afzonderlijke deelgem eenten aan op  h et door h en bereikte resu ltaat. Een tw eede 

verantw oording h eeft p laatsgevonden in de vorm  van de tu ssenevaluatie van h et 

m antelzorgbeleid. Deze tu ssenevaluatie is op  25 m ei 2009 in h et BO S besproken. Z ij 

bevat gegevens over h et totaal aantal bereikte zw aar- en overbelaste m antelzorgers, 

m aar niet over h et aantal zw aar- en overbelast m antelzorgers per afzonderlijke 

deelgem eente, noch  over h et aantal m antelzorgers w aarvan de last verlich t is. De stad 

h eeft de deelgem eenten dus niet afzonderlijk over h un p restaties verantw oording 

laten afleggen, w aardoor eventuele “good” en “bad p ractices” onbelich t blijven.  

 

De G G D ontvangt de gegevens niet van de deelgem eenten, m aar rech tstreeks van de 

steunpunten.�
 De steunpunten m eten en registreren h et aantal cliënten w aar zij 

contract m ee h ebben gehad, m aar niet of cliënten ná ondersteuning m inder zw aar 

belast zijn. De G G D stelt op  basis van de aangeleverde gegevens ieder jaar een 

rapportage op  over de resu ltaten van de steunpunten. De rapportage over 2007 is in 

2008 besproken in de am btelijke taakgroep . Zoals h ierboven al verm eld nam en aan de 

taakgroep  slech ts drie deelgem eenten deel. In 2009 is de rapportage over 2008 

besproken in h et casuïstiekoverleg. O p  dat m om ent w aren in dat overleg volgens de 

G G D negen deelgem eenten vertegenw oordigd. V an h et overleg w orden geen verslagen 

gem aakt. Daarom  is niet te vast te stellen of de G G D gebru ik h eeft gem aakt van de 

rapportages om  deelgem eenten aan te spreken op  h un p restaties.  

 

3-4� n iet treden  in  w at van  de deelgemeen ten  is  

3-4-1� algemeen  

D e stad is bij de aansturing van het beleid en bij de beoogde inzet van instrum enten 

verschillende m alen getreden in de taken, bevoegdheden en verantw oordelijkheden van de 

deelgem eenten: m et het opstellen van een uitvoeringsprogram m a, bij het verdelen van 

m iddelen, m et het eisen van deelgem eentelijke plannen van aanpak en m et het voorschrijven 

van in te zetten instrum enten. 

  

De rekenkam er h anteert de norm  dat de stad (dat w il zeggen, h et college en de raad) 

niet treedt in taken, bevoegdheden en verantw oordelijkh eden van de deelgem eenten. 

Deze norm  vereist dat h et college bepaalde h andelingen ach terw ege laat, terw ijl de 

vorige norm en ju ist bepaalde h andelingen voorsch rijven. 

 

Zoals w e eerder aangaven vorm t h et beleidskader voor de ondersteuning van 

m antelzorgers h et stedelijk kader. A an deelgem eenten is de bevoegdheid gedelegeerd 

tot h et voeren van aanvu llend m antelzorgbeleid binnen h et beleidskader. Dit betekent 

niet dat h et college na vaststelling van de kaders niets m eer m oet doen. Bepaalde 

h andelingen m ogen, zoals in de vorige paragrafen is besch reven, in h et kader van de 

stedelijke regierol ju ist van h et college verw ach t w orden, zoals h et desgew enst 

ondersteunen van deelgem eenten bij h et voeren van h un beleid. Bem oeienis van de 

stad als regisseu r m et de deelgem eentelijke u itvoering kan som s evidente voordelen 
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h ebben voor zow el stad als deelgem eenten. Zo kan h et bijvoorbeeld u it oogpunt van 

efficiëntie w enselijk zijn dat de stad onderdelen van de u itvoering op  zich  neem t. 

V erder kan h et bijvoorbeeld w enselijk zijn dat de stad u it oogpunt van 

vergelijkbaarh eid van resu ltaten initiatieven neem t om  eendu idigh eid van de 

registratie en verantw oording van de u itvoering in de deelgem eenten te 

bew erkstelligen. A angezien de deelgem eenten verantw oordelijk zijn voor de 

u itvoering is stedelijke bem oeienis m et de u itvoering alleen geoorloofd als 

deelgem eenten h ierm ee instem m en. De activiteiten van de stad m ogen niet aan de 

deelgem eenten w orden opgelegd of opgedrongen. Er m oet bij de deelgem eenten reëel 

bestu u rlijk draagvlak zijn, alsook een zeker gevoel van gezam enlijkh eid. 

 

T abel 3-2 geeft w eer in w elke m ate h et h andelen van de stad voldoet aan de norm  en 

bijbehorende criteria. In de eerste kolom  zijn de h andelingen in tw ee categorieën 

onderverdeeld. De eerste categorie betreft h andelingen die betrekking h ebben op  de 

aanstu ring van h et geh ele m antelzorgbeleid, de tw eede categorie bevat h andelingen 

die betrekking h ebben op  de inzet van afzonderlijke beleidsinstrum enten. In de 

volgende su bparagrafen w orden de h andelingen in volgorde van die categorieën 

afzonderlijk toegelich t en getoetst. 

 

 
�
����$�"	��
����

����)���)
��������
����� �
����������
�����������)��������
���
����������)��������������������������

 
 ���)
�������� )
��������
�� �
��  �
�����������������
�����������)��������

���
����������)��������������������

��
�������#	�����	��
����������� N��

��������������	�������� N��

��
����������	�!	���� K��

���
�#�	�����������

�����������	���

�9,+B+�:�

�������������	�!�������������������!� N��

����	!!�����������"����������!��
��� K��

�%
����!����������#	!�

������"����������!��
�������

��������������

N��

	�������	
��	��������������������#	!�����

��
�	��"�����

K��

������������"������"�!�����
������

�����

������������
�	��"�����

K��

����
���"	�������
���!�����!�����

�������

������"�����
��

N��

��
�����������#�	���	���������#	�����	���

����#�	���	����	�	��	����

K��

	�"�������

����	�
	�
��#�������

9,+B+,:��

�����	
����������������������"����� K��

�

 
K�L����
������	�%���#	���������!��)������������������������������	�!���������������������������

�+�L����
������������������������	�������!��)������������������������������	�!�������������������������� 

�  

U it tabel 3-2 kom t naar voren dat vijf h andelingen van de stad een m in scoren op  de 

norm . M et die h andelingen is de bem oeienis van de stad te ver gegaan, in die zin dat 
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er ofw el voor dat h andelen onvoldoende bestu u rlijk draagvlak bij de deelgem eente 

w as, ofw el dat de stad bu iten zijn regierol trad. In paragraaf 3-4-2 en paragraag 3-4-3 

w orden de scores u it de tabel toegelich t.   

3-4-2� aan sturin g van  h et geh ele beleid  

A ls het gaat om  de aansturing van het beleid treedt de stad ver in de bevoegdheden van de 

deelgem eenten, zoals m et het vaststellen van het uitvoeringsprogram m a door de raad. 

O ndanks bezw aren van deelgem eenten ten aanzien van de reactieterm ijn en inhoudelijke 

onderdelen, hebben zij zich eraan gecom m itteerd. M iddelen die de stad voor de uitvoering van 

de m antelzorgondersteuning ter beschikking heeft of krijgt, w orden deels aan de deelgem eenten 

overgedragen, m aar w el geoorm erkt. D e stad heeft de deelgem eenten w el actief betrokken bij de 

herijking. O ndanks dat de herijking bestuurlijk nog niet is geaccordeerd, m oeten deelgem eenten 

al w el een plan van aanpak m aken.  

uitvoerin gsprogramma  

In h et beleidskader is aangegeven dat de deelgem eenten sam en m et h et college een 

program m a opstellen voor de ondersteuning van m antelzorgers. H et 

u itvoeringsprogram m a is op  28 januari 2008 in h et BO S gew eest. T ijdens deze 

beh andeling zijn door de deelgem eenten bij versch illende onderdelen van h et 

u itvoeringsprogram m a vraagtekens gep laatst. De w eth ouder gaf daarop  aan dat h et 

u itvoeringsprogram m a inm iddels in de gem eenteraad is vastgesteld. V ervolgens 

stem den de deelgem eenten u iteindelijk m et p rogram m a in.  

 

De rekenkam er h eeft de portefeu illeh ouders van de onderzoch te deelgem eenten 

gevraagd w aarom  zij, ondanks h un bezw aren, toch  m et h et u itvoeringsprogram m a 

h ebben ingestem d. De antw oorden zijn u iteenlopend. Zo stelt de portefeu illeh ouder in 

Delfsh aven dat je ‘als bestu urder m oeilijk tegen de interventies kan zijn die erin 

staan’.�� De portefeu illeh ouder van de deelgem eente K ralingen-Croosw ijk beklaagt 

zich  over de zeer korte term ijn w aarop  de deelgem eenten op  h et voorstel van de stad 

m oesten reageren, w aardoor er geen tijd m eer w as om  binnen de deelgem eente 

draagvlak te creëren, m aar er w el een beslissing m oest kom en. H et 

u itvoeringsprogram m a w erd door de w eth ouder eenvoudig opgedrongen.�� De 

voorzitter van de deelgem eente Prins A lexander stelt dat er altijd w el iets is w aar je 

h et als deelgem eente niet m ee eens bent en dat dit nogal per deelgem eente versch ilt.�� 

Dit gebrek aan eenheid tu ssen deelgem eenten is ook door de portefeu illeh ouder in de 

deelgem eente Feijenoord genoem d.��  

verdelen  van  middelen   

H et college h eeft in h et beleidskader voor de intensivering van de 

m antelzorgondersteuning in de periode 2007-2010 jaarlijks € 659.000,- besch ikbaar 

gesteld. V an dit bedrag is de h elft aan de deelgem eenten besch ikbaar gesteld voor 

u itbreiding van de form atie van de steunpunten. De andere h elft is in stedelijk beh eer 

gebleven voor stedelijke onderdelen van h et u itvoeringsprogram m a (parkeerpassen, 

ontw ikkelen m antelzorgovereenkom st, com m unicatie). H et betreft h ier instru m enten 
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w aarvoor bij deelgem eenten w einig draagvlak is (zie 3-4-3). De desbetreffende 

m iddelen h adden ook aan de deelgem eenten kunnen w orden overgedragen. 

 

In 2008 is eenm alig € 1,5 m iljoen 2008 extra vanu it h et rijk aan Rotterdam  besch ikbaar 

gesteld voor de ondersteuning van m antelzorgers. Deze m iddelen zijn in eerste 

instantie geh eel in stedelijk beh eer gehouden. M eer dan h elft is in 2008 besteed aan de 

door de G G D georganiseerde Dag van de m antelzorg. Een bedrag van € 720.000,- bleef 

over en zal in h et kader van de h erijking w orden gebru ikt om  de deelgem eenten in 

staat te stellen een kw artierm aker voor de opzet van m antelzorgkringen aan te 

stellen. De deelgem eenten zijn dus niet vrij zelf te bepalen w aaraan zij de € 720.000 

besteden. 

h erijkin g  

N aar aanleiding van de bespreking van de tu ssenevaluatie in h et BO S kreeg een 

am btelijke w erkgroep  bestaande u it beleidsm edew erkers van deelgem eenten, G G D en 

de dienst Jeugd, O nderw ijs en Sam enleving (JO S) de opdrach t te zoeken naar 

verbeterpunten en op lossingen voor de geconstateerde knelpunten. A an de w erkgroep  

nam en elf deelgem eenten deel. O p  basis van de inbreng vanu it de w erkgroep , stelde 

de G G D een notitie op . 

 

Deze notitie w erd op  28 sep tem ber 2009 in h et BO S besproken. N am ens de V ereniging 

Rotterdam se Deelgem eenten (V RD) stelt de portefeu illeh ouder van de deelgem eente 

H illegersberg-Sch iebroek dat de V RD op  h oofdlijnen positief is over h et voorstel. De 

w eth ouder vraagt vervolgens of de h erijking kan w orden vastgesteld. H ierop  kom t er 

vanu it enkele deelgem eenten kritiek op  h et voorstel, w aaronder de voorgesch reven 

ondersteuningsovereenkom st. Er w ordt besloten dat de am btelijke w erkgroep  gaat 

kijken h oe aan de bezw aren tegem oet kan w orden gekom en en dat ‘h et onderw erp  

daarna w eer geagendeerd zal w orden voor h et BO S’. De rekenkam er stelt vast dat de 

w eth ouder de deelgem eenten actief betrekt bij h et opstellen van de h erijking.  

 

O ndanks dat in h et BO S naast bezw aren op  onderdelen, ook positieve gelu iden over de 

h erijking zijn geu it – en de deelgem eenten op  zijn m inst eraan gecom m itteerd lijken –

is tegenover de rekenkam er belangrijke kritiek op  enkele centrale onderdelen van de 

h erijking geu it. Zo w ordt van de m antelzorgkringen w einig effectiviteit verw ach t en 

w ordt de ondersteuningsovereenkom st geh ekeld.�� O ok zou  de h erijking ‘geen ech te 

verandering’ zijn�� en ‘w ordt ook nu  van alle deelgem eenten verw ach t dat zij de door 

de G G D u itgedach te instru m enten inzetten’.��  

deelgemeen telijke p lan n en  van  aan pak 

H et BO S is geen overlegorgaan w aarin form eel bindende beslu itvorm ing p laatsvindt. 

Dat betekent dat in h et orgaan w elisw aar overeenstem m ing kan w orden bereikt over 

bepaalde zaken of afspraken kunnen w orden gem aakt, m aar over zaken die form eel 

aan andere organen zijn toebedeeld kan strikt genom en niets w orden vastgesteld. In 

h et geval van m antelzorg betekent dit dat u itvoeringsprogram m a’s en h erijkingen 

daarvan door de deelgem eentebestu ren m oeten w orden vastgesteld en niet in h et BO S 

form eel kunnen w orden afgedaan.  
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In h et onderh avige geval is er op  grote lijnen overeenstem m ing tu ssen stad en 

deelgem eenten, w aardoor form ele vaststelling in alle deelgem eenten overbodig lijkt. 

U it h et BO S-verslag van 29 sep tem ber 2009 blijkt ech ter dat deze ‘vaststelling’ is 

aangehouden totdat aan bepaalde bezw aren van deelgem eenten is tegem oetgekom en. 

G elet op  de form ele status van h et BO S en h et beslu it in het BO S-verslag, concludeert 

de rekenkam er dat de h erijkingsnotitie nog niet op  bestu urlijk niveau  is geaccordeerd. 

N iettem in h eeft de stad de deelgem eenten opgedragen begin 2010 een p lan van 

aanpak op  te stellen w aarin de h erijking voor de eigen deelgem eente is u itgew erkt.  

3-4-3� in zet van  beleidsin strumen ten   

D e stad is m et het voorschrijven van het gebruik van 5.000 m antelzorgovereenkom sten en 

1.000 parkeerpassen getreden in de bevoegdheden van de deelgem eente. D at geldt niet voor 

com m unicatiecam pagnes, de D ag van de m antelzorg en activiteiten rondom  respijtzorg.  

on tw ikkelen  man telzorgovereen komst  

In h et u itvoeringsprogram m a is vastgelegd dat de G G D de m antelzorgovereenkom st 

ontw ikkelt. De G G D h eeft dit in 2007 gedaan en de overeenkom st besch ikbaar gesteld 

voor de deelgem eenten. H et ontw ikkelen van een instru m ent treedt, zolang h et 

gebru ik ervan niet w ordt voorgesch reven, niet in de bevoegdheid van de 

deelgem eenten.  

afspraak gebruik man telzorgovereen komst  

B ij de vaststelling van h et m antelzorgbeleid is h et doel geform u leerd om  5.000 zw aar- 

en overbelaste m antelzorgers te ondersteunen. Deze ondersteuning m oest door 

m iddel van een m antelzorgovereenkom st geboden w orden. H ierm ee legt de stad h et 

gebru ik van h et instru m ent op . U it versch illende BO S-verslagen en gesprekken m et 

deelgem eenten blijkt dat h et verp lich te gebru ik van de m antelzorgovereenkom st niet 

gedragen w ordt. De portefeu illeh ouders geven aan dat dit m eerdere m alen in h et BO S 

aan de orde is gesteld door de deelgem eenten, onder m eer bij de tu ssenevaluatie en 

de h erijking. Dat de m antelzorgovereenkom st toch  in h et beleid is opgenom en, is 

volgens de portefeu illeh ouders vooral gelegen in de rol van de w eth ouder die knopen 

doorh akt als de deelgem eenten in h et BO S zich  niet eenslu idend opstellen.  

in ven tariseren  en  aan passen  aan bod respijtzorg  

Een andere afspraak u it h et u itvoeringsprogram m a is dat de G G D een inventarisatie 

m aakt van h et aanbod en gebru ik van de niet-beroepsm atige en p rofessionele 

resp ijtzorg. De tussenevaluatie verm eldt dat de G G D in 2007 h et geh ele 

ondersteuningsaanbod voor m antelzorgers in kaart h eeft gebrach t, w aaronder ook h et 

aanbod aan resp ijtzorg.�� De inventarisatie van h et gebru ik van resp ijtzorg h eeft de 

G G D niet zelf u itgevoerd. De G G D verw ijst h iervoor in de tu ssenevaluatie naar een 

inventarisatie door de p rovincie Z u id-H olland in 2007. De inventarisaties kunnen 

w orden beschouw d als h et verzam elen van voor h et m antelzorgbeleid relevante 

inform atie, w aarm ee deelgem eenten h un voordeel kunnen doen.  

overleg met de zorgverzekeraars over een  regelin g van  profession ele respijtzorg 

In h et u itvoeringsprogram m a is de afspraak opgenom en dat de G G D resp ijtzorg 

organiseert en actief aanbiedt. De tu ssenevaluatie verm eldt dat de G G D m et enige 
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regelm aat besprekingen h eeft m et zorgverzekeraar A ch m ea, onder andere over h et 

aanbod aan professionele resp ijtzorg. H et aanbieden van resp ijtzorg vorm t onderdeel 

van de u itvoering van h et m antelzorgbeleid en is daarm ee een bevoegdh eid van de 

deelgem eenten. U it oogpunt van efficiëntie kan h et ech ter zinvol zijn dat de 

deelgem eenten niet ieder afzonderlijk m et de zorgverzekeraars overleggen over h et 

aanbod, m aar dit gezam enlijk oppakken. O ok is denkbaar dat de deelgem eenten aan 

de G G D vragen voor h en h et overleg te voeren m et de zorgverzekeraars. De afspraak in 

h et u itvoeringsprogram m a om  te overleggen m et de zorgverzekeraars is een initiatief 

van de G G D. De deelgem eenten h ebben h iertegen geen bew aren naar voren gebrach t.  

parkeerpas 

In h et u itvoeringsprogram m a is de afspraak opgenom en dat Stadstoezich t 1.000 

parkeerpassen verstrekt aan m antelzorgers. De pas is in het u itvoeringsprogram m a 

opgenom en naar aanleiding van een m otie van de raad.�	 Daarm ee neem t de stad een 

u itvoeringstaak op  zich . De parkeerpas voor m antelzorgers is ech ter geen w ens van de 

deelgem eenten. T w ee van de geïnterview de portefeu illeh ouders geven aan dat de 

parkeerpas als onderdeel van de m antelzorgovereenkom st niet goed u itvoerbaar is. De 

portefeu illeh ouder van Feijenoord geeft aan dat dit in h et BO S m eerdere m alen aan de 

orde is gew eest.�
 U it interview s m et beleidsm edew erkers van de deelgem eenten kom t 

naar voren dat deelgem eenten niet bevoegd zijn om  de parkeerpas te verstrekken.   

commun icatieplan  en  commun icatieactiviteiten   

In h et u itvoeringsprogram m a is de afspraak opgenom en dat de G G D een integraal 

com m unicatiep lan ontw ikkelt m et daarin aandach t voor het vaststellen van 

‘vindp laatsen’ van alle groepen m antelzorgers, h et ontw ikkelen van een 

w elkom stpakket voor m antelzorgers, h et intensiveren van contacten m et 

m antelzorgers en p rofessionals, inzet van m edia, w ebcom m unicatie en h onorering 

van bijzondere participatie-initiatieven. De u itvoering van de activiteiten u it h et 

com m unicatiep lan w ordt deels toegew ezen aan de G G D (bijvoorbeeld h et realiseren 

van radiospotjes) en deels aan de deelgem eenten (inform atie over de dienstverlening 

van de steunpunten).  

 

H et opstellen van een com m unicatiep lan en h et u itvoeren van 

com m unicatieactiviteiten door de G G D is een vorm  van ondersteuning aan de 

deelgem eenten. M et u itzondering van de portefeu illeh ouder van de deelgem eente 

K ralingen-Croosw ijk h eeft de rekenkam er geen aanw ijzingen gevonden dat 

deelgem eenten de stedelijke betrokkenheid bij de com m unicatie als onju ist of 

bezw aarlijk bestem pelen.�� O ok is h et com m unicatiep lan opgesteld in overleg m et 

com m unicatieadviseu rs van de deelgem eenten.  

dag van  de man telzorg 

De tu ssenevaluatie bevat een bijlage w aarin de activiteiten w orden besch reven 

rondom  de organisatie van de Dag van de m antelzorg in 2008 en de in dat kader 

gehouden tassenactie w aarbij 6.614 tassen zijn u itgedeeld m et inform atie en 
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presentjes voor m antelzorgers. De tas bevatte onder m eer een u itnodiging voor de 

m anifestatie die de G G D in h et kader van de Dag van de m antelzorg dat jaar op   

10 novem ber h eeft georganiseerd in A h oy.  

 

H et organiseren van de Dag van de m antelzorg is een vorm  van ondersteuning aan de 

deelgem eenten. A anvu llend op  de stedelijke dag h ebben de deelgem eenten een eigen 

Dag van de m antelzorg gehouden.  

in strumen ten  en  eisen  n a de h erijkin g 

Zoals w e aangaven m oeten de deelgem eenten begin 2010 een p lan van aanpak 

opstellen w aarin zij de h erijking verw erken. Deze deelgem eentelijke p lannen zijn 

volgens de G G D bedoeld voor h et overgangsjaar 2010.�� In de tw eede h elft van 2010 

w ordt een nieuw  u itvoeringsprogram m a  gesch reven op  basis van de ervaringen die 

nu  w orden opgedaan in de praktijk van de deelgem eenten. 

 

De w eth ouder en de directeu r G G D lieten de rekenkam er w eten dat de deelgem eenten 

vrij zijn in h et ontw ikkelen of aandragen van instru m enten of vorm en van 

ondersteuning die zij noodzakelijk ach ten, zolang dit past in de kaders van de 

h erijking. N iettem in dient er in elke deelgem eente een m inim aal uniform  

ondersteuningsaanbod te zijn. De deelgem eenten dienen er zorg voor te dragen dat 

m antelzorgers h ieru it een keuze kunnen m aken. Daar bovenop  zijn andere 

ondersteuningsvorm en m ogelijk. De w eth ouder w ijst er bovendien op  dat de de 

ondersteuning van m antelzorg een w ettelijke taak is. O m  die reden stelt zij een 

m inim u m pakket een eisen aan h et m antelzorgbeleid, w aaraan de deelgem eenten 

dienen te voldoen: h et h ebben van aandach t voor m antelzorgers, h et bereiken van 

m antelzorgers en h et in kaart brengen van de behoeften van m antelzorgers.�� 
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4�  man telzorgbeleid in  de deelgemeen te 

4-1� in leidin g 

In dit h oofdstu k w orden betreffende de deelgem eenten de volgende onderzoeksvragen 

beantw oord: 

�� Is h et beleid inhoudelijk adequaat geform u leerd?  

�� Is h et m antelzorgbeleid adequaat geïm p lem enteerd? 

 

In de volgende paragraaf (4-2) w orden de norm en toegelich t tdie w ij h anteren bij h et 

beantw oorden van de vragen. Dit h oofdstu k is verder ingedeeld in een paragraaf per 

onderzoch te deelgem eente. Paragraaf 4-3 betreft Delfsh aven, paragraaf 4-4 betreft 

Feijenoord, paragraaf 4-5 betreft K ralingen-Croosw ijk en paragraaf 4-6 betreft Prins 

A lexander.  

 

B innen elk van de vier de navolgende deelgem eentelijke paragrafen w ordt eerst h et 

desbetreffende deelgem eentelijk beleid besproken. O ok w ordt een oordeel gegeven 

over de aanslu iting van deelgem eentelijke doelen en instru m enten op  de stedelijke 

doelen. N a h et oordeel over h et beleid volgen binnen elke deelgem eentelijke paragraaf 

tw ee su bparagrafen over de im p lem entatie van h et stedelijk beleid in de 

deelgem eente.  

 

In paragraaf 4-7 w ordt besproken w elke invloed de h erijking h eeft op  de 

im p lem entatie van h et stedelijk beleid in de deelgem eenten. 

 

4-2� n ormen : stedelijk beleid, deelgemeen telijke implemen tatie 

V oor h et beantw oorden van de genoem de deelvragen w ordt een aantal norm en 

gehanteerd. De norm en voor de beantw oording van de eerste vraag zijn opgenom en in 

tabel 4-1.  
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De gem eente is verantw oordelijk voor h et opstellen van een kader voor h et 

deelgem eentelijk beleid en u itvoering. M et h et opstellen van h et beleidskader h eeft de 

gem eente h ieraan voldaan. Tevens h eeft de gem eente een u itvoeringsprogram m a 
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opgesteld, w aaraan de deelgem eenten zich  u iteindelijk h ebben gecom m itteerd. H ierin 

staat dat deelgem eenten u iterlijk in 2010 een eigen operationeel ondersteuningsbeleid 

voor m antelzorgers m oeten voeren. H iertoe zu llen de deelgem eente u iterlijk 2009 een 

eigen beleid opgesteld m oeten h ebben. T evens is verm eld dat ‘de intensivering van de 

m antelzorgondersteuning in overeenstem m ing m et de visie van h et college concrete 

invu lling krijgt.’ Dit betekent dat stedelijke kaders m oeten zijn verw erkt in h et 

deelgem eentelijk beleid. H iertoe zou  de deelgem eente de stedelijke doelen volledig 

m oeten vertalen in deelgem eentelijke doelen. O m  vervolgens te kunnen m eten of de 

doelen geh aald zijn zouden deze SM T  (specifiek, m eetbaar en tijdgebonden) m oeten 

zijn.  

 

De deelgem eenten m oeten niet alleen een eigen beleid opstellen, m aar zijn ook 

verantw oordelijk voor de organisatie van de u itvoering van h et m antelzorgbeleid. 

H iertoe m oet h et stedelijk beleid w orden geïm p lem enteerd in de deelgem eente. De 

norm en die de rekenkam er h ieraan stelt, staan in tabel 4-2. 
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Deelgem eenten h ebben vaak geen specialistisch e kennis en vaardigh eden in h u is om  

zelf de u itvoering te verzorgen en kunnen ervoor kiezen om  de u itvoering u it te 

besteden aan u itvoerende instanties die in de deelgem eente aanw ezig zijn.�� In elk 

van de deelgem eenten is gekozen om  de u itvoering door Steunpunten m antelzorg te 

laten verzorgen. Deze steunpunten zijn opgezet binnen w elzijnsinstellingen. O m  een 

goede u itvoering van h et m antelzorgbeleid te borgen m oet de deelgem eente afspraken 

m aken m et de instelling over te bereiken p restaties en benodigde inzet van 

instru m enten. O m  de doelen realistisch  te m aken m oet de deelgem eente m et de 

w elzijnsinstelling overleggen over de h aalbaarh eid in com binatie m et de besch ikbare 

m iddelen. T evens m oeten p rikkels ingebouw d w orden om  de w elzijnsinstelling te 

stim u leren de gem aakte afspraken na te kom en.  
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4-3� D elfsh aven  

4-3-1� doorvertalin g stedelijk beleid n aar deelgemeen telijk beleid 

D e deelgem eente D elfshaven heeft geen beleidsdocum ent inzake m antelzorg, m aar heeft hier 

w el doelen over opgesteld. H ierbij zijn tw ee van de vijf stedelijke doelen vertaald naar 

deelgem eentelijke doelen, bij een van de tw ee doelen is dit niet volledig gebeurd.  

 

In deelgem eente Delfsh aven is geen afzonderlijk beleidsdocum ent opgesteld m et 

betrekking tot m antelzorgondersteuning. W el zijn er in de p rogram m abegrotingen van 

2008, 2009 en 2010 doelen opgenom en bij h et th em a m antelzorg. In tabel 4-3 is 

aangeven of de stedelijke doelen volledig zijn u itgew erkt in deelgem eentelijke doelen 

en of de vertalingen SM T  zijn.  
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U it tabel 4-3 blijkt dat slech ts tw ee van de stedelijke doelen zijn doorvertaald in 

deelgem eentelijke doelen. De stedelijke doelstelling ‘Iedereen bekend m et h et begrip  

m antelzorg en h et ondersteuningsaanbod’ is vertaald in ‘Delfsh avenaren zijn indien 

nodig bekend m et h et Steunpunt M antelzorg’. T och  draagt de deelgem eentelijke 

doelstelling h ier niet volledig bij aan de stedelijke doelstelling. V olgens de stedelijke 

doelstelling m oet iedereen bekend zijn m et h et ondersteuningsaanbod, terw ijl volgens 

de deelgem eentelijke doelstelling Delfsh avenaren alleen ‘indien nodig’ bekend zijn 

m et h et Steunpunt M antelzorg; dit terw ijl h et Steunpunt M antelzorg een belangrijke 

actor is in h et ondersteuningsaanbod.  

 

De doelstelling ‘Delfsh avenaren zijn indien nodig bekend m et h et Steunpunt 

M antelzorg’ is niet specifiek (h et is niet du idelijk w anneer iem and bekend is m et h et 

steunpunt en w anneer dit nodig is), niet m eetbaar (niet te kw antificeren) en niet 

tijdgebonden (ondu idelijk w anneer h et doel geh aald m oet zijn).  

 

De stedelijke doelstelling ‘In contact kom en m et veel m eer m antelzorgers’ is vertaald 

in de deelgem eentelijke doelstelling ‘360 m antelzorgers m aken gebru ik van h et 
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Steunpunt M antelzorg’ u it de begroting 2010. O m dat de stedelijke doelstelling niet 

SM T  is, kan niet w orden gezegd of 360 m antelzorgers overeenkom t m et ‘veel m eer’. 

De doelstelling van de deelgem eente is overigens w el SM T .  

 

De andere doelen van deelgem eente Delfsh aven slu iten niet aan bij de gem eentelijke 

doelen (Professionele ondersteuning van h et Steunpunt M antelzorg) of zijn geen 

doelen m aar instru m enten (Er is een deelgem eentelijk Steunpunt M antelzorg).  

 

De portefeu illeh ouder van h et dagelijks bestu u r van de deelgem eente Delfsh aven 

h eeft de rekenkam er aangegeven dat m antelzorgbeleid geen h oge p rioriteit h eeft 

binnen de deelgem eente. De p rioriteit ligt eerder bij andere zaken, zoals h u iselijk 

gew eld. De deelgem eente h eeft zich  w el gecom m itteerd aan h et 

u itvoeringsprogram m a, m aar dit w as ook gem akkelijk om dat er geen afspraken per 

deelgem eente in zijn opgenom en. H ierbij is h et u itvoeringsprogram m a in de 

deelgem eente ‘vrij geïnterpreteerd’.�� 

4-3-2� implemen tatie vooraf 

D e uitvoering van het m antelzorgbeleid is in D elfshaven uitbesteed aan de Stichting 

M aatschappelijke D ienstverlening D elfshaven (SM D D ). Tussen de deelgem eente en de stichting 

is overleg gew eest over de subsidieaanvraag van de stichting. Bij de subsidieaanvraag is een 

w erkplan toegevoegd, w aarin prestatieafspraken tussen deelgem eente en SM D D  zijn 

opgenom en. Bij tw ee van de stedelijke doelen is een prestatieafspraak gem aakt. Er zijn hierbij 

afspraken over in te zetten instrum enten gem aakt, m aar deze zijn niet concreet genoeg.  

 

V oor h et u itvoeren van h et m antelzorgbeleid verleent deelgem eente Delfsh aven 

su bsidie aan de Stich ting M aatsch appelijke Dienstverlening Delfsh aven (SM DD). De 

u itvoering ligt bij h et Steunpunt M antelzorg, onderdeel van de stich ting. V oor de taken 

van h et steunpunt is 1.1 fte besch ikbaar.��  

 

SM DD doet jaarlijks een su bsidieaanvraag bij de deelgem eente. H ierbij w ordt een 

w erkp lan gevoegd. O p  basis h iervan beslu it de deelgem eente of de su bsidie w ordt 

verleend. O ver de su bsidie vindt jaarlijks overleg p laats tussen h et steunpunt en de 

deelgem eente. In dit overleg kan m antelzorg exp liciet aan de orde kom en, m aar dit 

w as in 2009 en 2010 niet h et geval.��  

 

In h et w erkp lan van SM DD zijn doelen opgenom en. T ot 2009 w aren dit doelen op  

versch illende niveaus. In de su bsidieaanvraag 2009 h eeft SM DD aangegeven de m anier 

van w erken te w illen veranderen, om dat er ontevredenheid w as over de p lanning en 

control. A ls aanleidingen voor de ontevredenheid noem de SM DD onder andere de brij 

aan indicatoren (te groot aantal en in h u lpverlenersjargon), controle van de 

accountant op  zow el financiële verantw oording als inhoudelijke verantw oording en de 

term ijnen voor h et leveren van rapportages. SM DD h eeft om  deze redenen gekozen te 

gaan w erken m et T R ILL.�� H ierbij zijn de p restatieafspraken ook veranderd. De 
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rekenkam er beoordeelt h ier daarom  alleen de p restatieafspraken van 2010. De opzet 

h iertoe van 2009 w ordt w el verm eld.  
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In 2009 is door SM DD alleen een opzet gem aakt van prestatie-indicatoren voor 

m antelzorg. H ierbij is w eergegeven h oeveel m ensen h et steunpunt beoogt te h elpen 

h elpen, h oeveel contacten h et nastreeft h ebben en h oeveel sam enw erkingscontacten 

(contacten m et andere h u lpverlenende partijen) h et w enst te realiseren om  m ensen te 

kunnen h elpen. In 2010 is de opzet van h et w erkp lan veranderd. B ij elk onderdeel 

staan nu  de volgende aspecten verm eld: 

�� beoogd m aatsch appelijk effect (op  basis van program m a sociaal u it de 

gem eentelijke p rogram m abegroting); 

�� de deelgem eentelijke beleidsdoelstelling (deelgem eentelijke begroting); 

�� h et gew enste deelgem eentelijke resu ltaat (deelgem eentelijke begroting); 

�� de resu ltaatindicatoren; 

�� de dienst van T R ILL die h et betreft (bij m antelzorg: m antelzorgondersteuning); 

�� de m odu len van T R ILL w aar h et om  gaat (bij m antelzorg bem iddeling, voorlich ting, 

activiteiten p rogram m eren en organiseren); 

�� h et aantal fte; 

�� de su bsidieaanvraag. 

In de su bsidieverlening van de deelgem eente staan bij de resu ltaatindicatoren 

aantallen genoem d.�	  

 

De genoem de resu ltaatindicatoren ofw el p restatieafspraken voor m antelzorg zouden 

u iteindelijk m oeten aanslu iten bij de stedelijke doelen. In tabel 4-4 is te zien in 

h oeverre dit h et geval is.  
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SM DD h eeft drie p restatieafspraken voor m antelzorg. H iervan slu iten er tw ee aan bij 

de stedelijke doelen. H et stedelijke doel om  m et veel m eer m antelzorgers in contact te 

kom en is vertaald in de p restatieafspraak ‘aantal contacten m et m antelzorgers’. Dit is 

ech ter geen volledige vertaling van h et stedelijke doel, aangezien niet du idelijk is m et 

h oeveel m éér m antelzorgers h et steunpunt in contact w il kom en. Bovendien gaat h et 

in de stedelijke doelstelling om  h et aantal m antelzorgers en bij de p restatieafspraak 

om  h et aantal contacten. Dit zijn niet dezelfde zaken. Er kunnen im m ers per één 

m antelzorger tien contacten zijn.  

 

H et stedelijke doel om  de directe ondersteuning van 5.000 zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers te vergroten is vertaald in ‘aantal m antelzorgers die geholpen w orden’. 

O ok dit is geen volledige vertaling, aangezien h et in de p restatieafspraak niet specifiek 

om  zw aar- en overbelaste m antelzorgers gaat. Bovendien lijkt h et aantal van 143 lang 

niet genoeg (5.000 m antelzorgers gedeeld door 13 deelgem eenten is 384 per 

deelgem eente, w aarbij Delfsh aven tot de grotere deelgem eenten behoort).  

 

De derde p restatieafspraak van SM DD, h et ‘aantal sam enw erkingscontracten om  de 

m antelzorgers te h elpen’, gaat om  indirecte ondersteuning. Dit is  w el een doel van de 

gem eente, m aar is niet in dit onderzoek m eegenom en.  

 

De deelgem eente h eeft m et SM DD ook iets afgesproken over instru m enten die w orden 

ingezet bij de p restatieafspraken. H ierover staat in h et w erkp lan enkel verm eld – 

zonder nadere concretisering – dat h et gaat om  voorlich ting, activiteiten 

p rogram m eren en/of organiseren en individuele bem iddeling.  

 

In de su bsidieverleningen is verm eld dat u it rapportages m oet blijken w elke 

activiteiten zijn gerealiseerd en in h oeverre aan de gestelde p restaties en voorw aarden 

is voldaan. Deze rapportages zijn gevraagd per elke vier m aanden. A angezien h et gaat 
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om  een budgetsubsidie is h et m ogelijk om  aan h et niet h alen financiële consequenties 

te verbinden. Er m oet ech ter vooraf exp liciet aan de gesubsidieerde instelling w orden 

gecom m uniceerd w anneer deze consequenties volgen. In Delfsh aven zijn geen 

consequenties geform u leerd voor w anneer de p restatieafspraken niet w orden 

gehaald. W el is er m et ingang van 2009 een zogenaam d sanctiebeleid w aarbij de 

gesubsidieerde instelling gekort w ordt op  de su bsidie w anneer bepaalde docum enten 

niet w orden verstrekt (zoals de tu ssenrapportage, inhoudelijk verslag, 

accountantsverklaring etc.). 

4-3-3� tijden s implemen tatie  

D e deelgem eente D elfshaven ziet bij vier- en achtm aandsrapportages toe op de nakom ing van 

de gem aakte prestatieafspraken. D e deelgem eente heeft echter alleen een sanctiebeleid inzake 

de tijdige aanlevering van verantw oordingsdocum enten. D elfshaven heeft dit niet hoeven 

inzetten.  

 

De stich ting rapporteert in de vorm  van vier- en ach tm aandsrapportages aan de 

deelgem eente. De rapportages zijn h etzelfde ingedeeld als de su bsidieaanvraag. H ierin 

staat bij elke resu ltaatindicator w at h et resu ltaat is gew eest en staat per T R ILL-m odu le 

aangegeven w elke activiteiten h ebben p laatsgevonden. De rapportages w orden 

besproken m et de portefeu illeh ouder, w aarbij afspraken en resu ltaten w orden 

doorgenom en.  

 

De verantw oordingen van 2007 en 2008 zijn op  tijd aangeleverd, w aardoor de 

deelgem eente geen reden h eeft geh ad om  SM DD te sanctioneren. De 

su bsidievaststelling over 2009 is nog niet besch ikbaar, w aardoor niet is na te gaan in 

h oeverre de deelgem eente eventuele sancties zal toepassen. 

 

4-4� Feijen oord 

4-4-1� doorvertalin g stedelijk beleid n aar deelgemeen telijk beleid 

D e deelgem eente Feijenoord heeft geen beleidsdocum ent inzake m antelzorg opgesteld, m aar 

heeft hierover in de program m abegrotingen w el doelen opgesteld. Tw ee stedelijke doelen zijn 

vertaald naar deelgem eentelijke doelen. D it is niet volledig gebeurd en de deelgem eentelijke 

doelen zijn niet volledig SM T. 

 

In deelgem eente Feijenoord is geen beleidsdocum ent opgesteld m et betrekking tot 

m antelzorgondersteuning. W el is naar aanleiding van een m otie van novem ber 2008 

een notitie aan de deelraad gestu u rd m et de stand van zaken in h et deelgem eentelijk 

m antelzorgbeleid. In deze notitie w ordt ter discussie gesteld of h et aantal van 595 

zw aar- en overbelaste m antelzorgers dat Feijenoord zou  m oeten ondersteunen 

(volgens de door de G G D opgestelde vertaling van de stedelijke doelstelling van 5.000) 

w el realistisch  is. Dit aantal h eeft Feijenoord zelf niet als doel overgenom en. De 

deelgem eente w erkt inm iddels niet m eer m et een dergelijk target. 

M antelzorgondersteuning h eeft in de deelgem eente Feijenoord nauw elijks p rioriteit. 

Daarentegen w ordt er veel bestu u rlijke aandach t besteed aan h et jeugdbeleid. De 

jeugdproblem atiek w ordt als veel u rgenter beschouw d.�
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N iettem in h eeft de deelgem eente in de p rogram m abegrotingen van 2008, 2009 en 2010 

doelen ten aanzien van de ondersteuning van m antelzorgers opgenom en. In tabel 4-5 

is aangegeven in w elke m ate de stedelijke doelen in Feijenoord zijn u itgew erkt in 

deelgem eentelijke doelstellingen.  
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U it tabel 4-5 kom t naar voren dat tw ee stedelijke doelstellingen zijn vertaald in de 

deelgem eentelijke doelstellingen. Die vertaling is ech ter voor beide doelstellingen niet 

volledig. Zo geeft de doelstelling om  h et bereik van h et aantal jonge m antelzorgers in 

2011 m et 5%  te vergroten geen du idelijkh eid over de toenam e van h et bereik onder 

alle m antelzorgers in de deelgem eente; de stedelijke doelstelling gaat niet over alleen 

jongeren. V erder is deze deelgem eentelijke doelstelling niet specifiek, om dat niet is 

aangegeven w at onder ‘bereik’ w ordt verstaan. W el is een m eetbaar percentage 

aangegeven en een tijd w aarop  h et doel gerealiseerd m oet zijn.   

 

De doelstelling ‘h et versterken van m antelzorg’ m aakt niet du idelijk in h oeverre h et 

h ier gaat om  h et vergroten van ondersteuning. O ok w ordt niet du idelijk w elk aandeel 

van de 5.000 u it de stedelijke doelstelling de deelgem eente voor h aar rekening neem t.  

4-4-2� implemen tatie vooraf 

D e deelgem eente Feijenoord heeft prestatieafspraken gem aakt m et de Stichting W elzijn 

Feijenoord (SW F) die het steunpunt uitvoert. Tw ee van de stedelijke doelstellingen zijn vertaald 

in prestatieafspraken m et de deelgem eente. Een van die vertalingen is niet volledig. In de 

prestatieafspraken zijn ook afspraken opgenom en over de bijbehorende instrum enten die 

w orden ingezet om  de afspraken te realiseren. D e deelgem eente heeft in de vorm  van een 

m ogelijke subsidiekorting een prikkel ingebouw d om  het steunpunt te stim uleren de 

afgesproken prestatieafspraken na te kom en 
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De stich ting SW F voert h et m antelzorgbeleid u it in de deelgem eente Feijenoord. De 

u itvoering ligt bij h et Steunpunt M antelzorg, onderdeel van de stich ting.  

 

H et deelgem eentebestu u r h eeft vanaf h et overh evelen van de m iddelen van de G G D 

naar de deelgem eenten in 2008 m et SW F afspraken gem aakt over de u itvoering van 

h et m antelzorgbeleid. Deze zijn vanaf dat jaar vastgelegd in deelgem eentelijke 

su bsidiebesch ikkingen. De stich ting stelt jaarlijks een su bsidieaanvraag op  m et daarin 

een voorstel voor de p restatieafspraken voor h et jaar w aarop  de aanvraag betrekking 

h eeft. De deelgem eente beslu it of deze voorstellen w orden overgenom en.�� De 

deelgem eente h eeft in 2008 de p restatie in de su bsidiebesch ikking h oger vastgesteld 

dan w as opgenom en in h et w erkp lan van SW F. In am btelijk w ederhoor h eeft de 

deelgem eente aangeven dat dit ook in 2009 en 2010 h et geval w as.  

 

In tabel 4-6 is w eergegeven in w elke m ate de stedelijke doelstellingen zijn vertaald in 

p restatieafspraken.  
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Z oals u it tabel 4-6 blijkt zijn ten aanzien van tw ee stedelijke doelstellingen 

su bsidieafspraken gem aakt die ook aan die doelstellingen bijdragen. In h et geval van 

h et doel om  in contact te kom en m et veel m eer m antelzorgers is dit volledig gebeu rd: 

er is aangegeven w elke instru m enten w orden ingezet en er zijn aantallen genoem d  

 
 
��
�?�����	�������	�
���	
�#�
��������������<�	�������)��*��#�#
�#
��������

��
��������������<�	�������)�0�#�
	�	���
��	!!	�������3����0�#�
	�	���
��	!!	�������3���

��
��������������<�	�������)�0�#�
	�	���
��	!!	�������3����0�#�
	�	���
��	!!	�������3���



 

 

82 geen  zorg minder 

De vertaling van h et doel om  de directe ondersteuning van 5.000 m antelzorgers te 

vergroten is daarentegen niet volledig, om dat in de p restatieafspraak niet is 

opgenom en dat h et gaat om  h et ondersteunen van zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers.  

 

In de su bsidiebesch ikking is een m ogelijke sanctie opgenom en voor h et geval SW F de 

p restatieafspraken niet realiseert. De besch ikking 2008 verw ijst naar de beleidsregels 

die de deelgem eente Feijenoord h anteert m et betrekking tot su bsidies. O p  grond van 

die beleidsregels kan SW F gekort w orden op  de su bsidie als zij de p restatieafspraken 

niet realiseert. O ok de besch ikking over 2009 verm eldt dat SW F bij h et niet nakom en 

van de afgesproken prestaties w ordt gekort op  de su bsidie.  

 

In de su bsidiebesch ikking 2009 is vastgelegd dat SW F ieder kw artaal rapporteert over 

de bereikte resu ltaten en m ogelijke afw ijkingen ten opzich te van de afgesproken 

prestaties. De deelgem eente ziet m ogelijkh eden tot verbetering van de 

su bsidieverstrekking en draait m ee in h et verbetertraject w elzijn van de gem eente. 

H ierm ee h oopt zij te kom en tot du idelijkere p restatieafspraken m et de steunpunten. 

4-4-3� tijden s implemen tatie  

D e deelgem eente Feijenoord ziet toe op de nakom ing van de gem aakte prestatieafspraken. 

A angezien SW F volgens de deelgem eente de prestatieafspraken realiseert is het niet nodig 

gew eest om  sancties toe te passen.  

 

SW F rapporteert ieder kw artaal over voortgang van de gem aakte afspraken. De 

rapportage bevat h iertoe gegevens over h et aantal bereikte m antelzorgers, h et aantal 

cliëntcontacten en h et type h u lpverlening dat is ingezet.  

 

SW F h eeft over 2008 gerapporteerd dat h et cliëntenbestand 461 cliënten bevat, 

w aarm ee in totaal 870 cliëntcontacten zijn gerealiseerd. T ot de 461 cliënten behoren 

ook cliënten die naar aanleiding van de tassenactie van de G G D in 2008 zijn 

geregistreerd. H et is niet du idelijk in h oeverre aan die cliënten ook daadw erkelijk 

ondersteuning is geboden. A angezien de p restatieafspraken de aard van h et 

cliëntcontact niet nader om sch rijven, kan dit geen gevolgen in de vorm  van sancties 

h ebben. SW F h eeft op  basis van de rapportages de gem aakte p restatieafspraken tot nu  

toe gerealiseerd. H et op leggen van sancties is daarom  tot nu  toe niet aan de orde 

gew eest. 

 

4-5� K ralin gen -C roosw ijk 

4-5-1� doorvertalin g stedelijk beleid n aar deelgemeen telijk beleid 

D e deelgem eente Kralingen-Croosw ijk heeft geen specifiek op m antelzorg gericht 

beleidsdocum ent opgesteld, m aar er zijn w el doelen gericht op m antelzorgondersteuning. 

H ierbij is het stedelijk kader niet geheel vertaald in het deelgem eentelijk beleid. Slechts één 

stedelijk doel is (gedeeltelijk) vertaald in een deelgem eentelijk doel.  

 

De portefeu illeh ouder van K ralingen-Croosw ijk h eeft de rekenkam er aangegeven dat 

er binnen de deelgem eente veel aandach t is voor de W m o in h et algem een, m aar 

w einig specifieke aandach t voor m antelzorgondersteuning. De bestu u rlijke aandach t 

rich tte zich  net na de inw erkingtreding van de W m o vooral op  h et inrich ten van de 
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V raagw ijzer. Deze V raagw ijzer is nu  geborgd in de deelgem eente. M om enteel w ordt er 

gekeken h oe m antelzorgondersteuning h ier een onderdeel van kan u itm aken.�� 

 

De deelgem eente K ralingen-Croosw ijk h eeft dan ook geen speciaal op  de 

m antelzorgondersteuning gerich t beleidsdocum ent opgesteld. Er is daarentegen voor 

gekozen om  door te gaan m et h et reeds bestaande beleid. Dat h oudt in dat in 

K ralingen-Croosw ijk m antelzorgdoelstellingen alleen in de p rogram m abegrotingen 

onder h et th em a m antelzorg zijn teru g te vinden. T abel 4-7 geeft een overzich t van de 

vertaling van stedelijke naar deelgem eentelijke doelstellingen. 

 

 
�
����+�0	�����
������
�� �����������

����������������������� �����������
�������������1�
�������2� �����

 
 ���������������� ������������������������ �������� %&(�

	����������!������������	��������"�������

�����
��#�	��
�������

+� ���� ����

	����������!�������������������������"�����
� +� ���� ����

��������	��	����������!���������"�!�����J��������

"���������
��������������
���������"�����
��

+� ���� ����

�����������	�����������
��#�	�������=�����"����+����

��������
���������"�����
�

�

����������������������������
��#����

������"�����
)���������������������

"����������������
���������"�����
���

�

+� +�

����	�������������������
�	��� +� ���� ����

  

�

K�L�����������

+�L�������������

��L���������	���	
��	��������	�!�

����L��	������������

	���9���������������"	�:�

�

�L�
���	%	�!��

�L����������

'L��	�����������

 

U it tabel 4-7 blijkt dat slech ts één stedelijk doel, ‘vergroten directe ondersteuning van 

5.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers’ is vertaald in een deelgem eentelijke 

doelstelling, nam elijk ‘toenam e van h et aantal ondersteunde m antelzorgers, m et 

nam e h et aantal zw aar en overbelaste m antelzorgers’. Deze deelgem eentelijke 

doelstelling is geen volledige vertaling van h et stedelijk doel. U it h et deelgem eentelijk 

doel blijkt niet w elk deel van de 5.000 in h et stedelijk doel zij voor h aar rekening 

neem t. A an de h and van schattingen van de G G D per deelgem eente, gaat de 

deelgem eente u it van 300 m antelzorgers.��  

 

In 2010 w orden de doelstellingen geh eel losgelaten.�� In de begroting w ordt verm eld 

dat naar aanleiding van de h erijking van h et m antelzorgbeleid de streefw aarden bij de 

p restatie-indicatoren ‘aantal bereikte m antelzorgers’ en ‘u itbreiding van h et aantal 

m antelzorgers dat resp ijtzorg ontvangt’ nader bepaald zu llen w orden.��  
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4-5-2� implemen tatie vooraf 

D e uitvoering van het m antelzorgbeleid is door de deelgem eente Kralingen-Croosw ijk uitbesteed 

aan de stichting D O CK. Tussen de deelgem eente en de stichting is overleg gew eest en zijn 

afspraken gem aakt over de uitvoering van het beleid. H ierbij is niet vastgelegd w elke bijdrage 

stichting D O CK levert aan het bereiken van de (deel)gem eentelijke doelstellingen. In de 

prestatieafspraken w orden verschillende instrum enten genoem d die de stichting zal inzetten. 

M ocht de stichting zich niet aan de afspraken houden, dan kan de deelgem eente stichting D O CK 

aanspreken op het niet nakom en van de afspraken.  

 

Stich ting DO CK  voert h et m antelzorgbeleid u it in de deelgem eente K ralingen-

Croosw ijk. De u itvoering ligt bij h et Steunpunt M antelzorg, onderdeel van de stich ting. 

H et steunpunt is vier dagen per w eek telefonisch  en op  afspraak bereikbaar voor 

inform atie, advies en ondersteuning aan m antelzorgers. V oor deze taken is één fte. 

besch ikbaar.�	 

 

H et deelgem eentebestu u r h eeft afspraken gem aakt m et stich ting DO CK  over de 

u itvoering van h et m antelzorgbeleid. Deze zijn vastgelegd in su bsidiebesch ikkingen. 

O m dat de su bsidieverstrekking eerst grotendeels door de G G D en pas vanaf 2008 door 

de deelgem eente p laatvond, h eeft de deelgem eente w einig ervaring in 

su bsidiebesprekingen over m antelzorg en ziet zij h ierin nog verbeterpunten. De 

deelgem eente draait nu  m ee in h et traject ‘verbetering w elzijn’ van de gem eente. 

T ijdens dit traject w orden de deelgem eenten begeleid in h et verbeteren van de 

su bsidierelatie.�
 A ls gevolg h iervan h eeft de deelgem eente de stich ting in 2009 

verzoch t de W ILL-m eth ode (W elzijnsinform atie Landelijk en Lokaal) te gaan 

gebru iken. Dit is een form at w aarm ee de stich ting als h et w are p roducten en diensten 

aan de deelgem eente aanbiedt en w aarbij deze p roducten en diensten passen bij de 

doelstellingen van de deelgem eente.��  

 

De deelgem eente h eeft stich ting DO CK  u itgangspunten gestu u rd voor de 

p roductafspraken voor de m antelzorg in 2009. De stich ting h eeft na overleg m et de 

deelgem eente deze u itgangspunten overgenom en en de su bsidieaanvraag h ierop  

gebaseerd. De deelgem eentelijke u itgangspunten zijn op  deze m anier in h et 

u itvoeringsprogram m a van de stich ting ingebed. O ok voor de su bsidieafspraken over 

2010 vindt in h et voorjaar van 2010 overleg p laats. H ierbij w orden ook de in te zetten 

instru m enten besproken. In de su bsidieaanvraag 2010 staat dat de stich ting directe 

individuele ondersteuning w il bieden, onder andere door begeleiding en bem iddeling 

naar resp ijtzorg en directe collectieve ondersteuning door m iddel van 

th em abijeenkom sten en ontspannende activiteiten.  

 

Er is tot 2010 niet sch riftelijk vastgelegd voor w elke onderdelen van de stedelijke 

doelstelling stich ting DO CK  verantw oordelijk is. H ier is vanaf gezien, nadat u it de 

tu ssenevaluatie bleek dat de bestaande stedelijke doelstellingen niet geh aald zouden 

w orden.��  
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De genoem de p roductafspraken, ofw el p restatieafspraken, voor m antelzorg zouden 

u iteindelijk m oeten aanslu iten bij de stedelijke doelen. In tabel 4-8 is te zien in 

h oeverre dit h et geval is.  
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T w ee stedelijke doelen zijn u iteindelijk vertaald in p restatieafspraken tu ssen de 

deelgem eente en DO CK . Zo w ordt in de su bsidieaanvraag 2010 verm eld dat 300 

m antelzorgers zu llen w orden bereikt.�� Dit draagt bij aan de stedelijke doelstelling om  

m et m eer m antelzorgers in contact te kom en. O ok zijn er afspraken gem aakt m et 

betrekking tot h et aantal doorverw ijzingen naar resp ijtzorg en h et aantal cu rsu ssen en 

bijeenkom sten die aangeboden w orden. Deze afspraken dragen bij aan h et vergroten 

van de directe ondersteuning van m antelzorgers, m aar zijn geen volledige 

doorvertaling van h et stedelijke doel. De p restatieafspraak is nam elijk niet specifiek 

gerich t op  zw aar- en overbelaste m antelzorgers.  

 

De stich ting kan bij niet-naleving van de afspraken gekort w orden op  de u itgekeerde 

su bsidie. De deelgem eente geeft aan op  versch illende m om enten su bsidieontvangers 

te h ebben gekort of de su bsidierelatie te h ebben beëindigd als gevolg van h et niet 

nakom en van de p restatieafspraken.��  

4-5-3� tijden s implemen tatie  

D e deelgem eente Kralingen-Croosw ijk ziet toe op de nakom ing van de afspraken die zij m et de 

stichting D O CK heeft gem aakt. V olgens de deelgem eente is de stichting deze nagekom en, zodat 

er geen sancties hoefden te w orden toegepast.  

 

De stich ting DO CK  rapporteert in de vorm  van vierm aandsrapportages aan de 

deelgem eente. Daarnaast w orden de rapportages over contacten m et m antelzorgers 

rech tstreeks naar de G G D gestu u rd. In de rapportages aan de deelgem eente staan de 
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activiteiten verm eld die op  m antelzorg gerich t zijn en de resu ltaten h iervan. De 

afspraken w orden h ierm ee nagekom en. Zow el de deelgem eente als stich ting DO CK  

geven aan dat de deelgem eente daar goed op  toeziet en dat er nooit reden is gew eest 

om  de su bsidie lager vast te stellen�� W el gaf de deelgem eente aan dat zij in de 

rapportages m eer inform atie zouden w illen zien. Zo w ordt er niet gerapporteerd over 

de in- en u itstroom  van m antelzorgers en h et aantal zw aar- en overbelaste 

m antelzorgers dat w ordt geholpen.�� Deze gegevens zijn w el nodig om  h et bereiken 

van de stedelijke doelen te kunnen toetsten.  

 

4-6� Prin s A lexan der 

4-6-1� doorvertalin g stedelijk beleid n aar deelgemeen telijk beleid 

D e deelgem eente Prins A lexander heeft m antelzorgbeleid vastgelegd in een deelgem eentelijk 

uitvoeringsprogram m a m antelzorg en in program m abegrotingen. In het beleid zijn vier 

stedelijke doelstellingen vertaald in deelgem eentelijke doelstellingen. D ie vertaling is voor drie 

van de vier doelstellingen niet volledig. G een van de deelgem eentelijke doelen is specifiek.  

 

De deelgem eente Prins A lexander h eeft eigen m antelzorgbeleid geform u leerd in h et 

‘U itvoeringsprogram m a m antelzorg 2008-2010 deelgem eente Prins A lexander; M eer 

dan een h andje h elpen’ en in de p rogram m abegrotingen 2009 en 2010. H ierbij h eeft zij 

zijn versch illende doelen geform u leerd. De centrale doelstelling in h et 

deelgem eentelijk u itvoeringsprogram m a is ‘h et ondersteunen van m antelzorgers- en 

specifiek zw aar- en overbelaste m antelzorgers’. O nder deze doelen is een aantal 

su bdoelen geform u leerd. In tabel 4-9 is te zien of de deelgem eentelijke doelen 

aanslu iten bij de stedelijke doelen.  
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U it tabel 4-9 blijkt dat vier stedelijke doelstellingen zijn vertaald in deelgem eentelijke 

doelstellingen. A lleen de bekendheid m et h et ondersteuningsaanbod is niet 

doorvertaald. Drie van de vier doelstellingen zijn ech ter niet volledig doorvertaald. Zo 

is een stedelijk doel om  80%  van de zw aar- en overbelaste m antelzorgers te bereiken. 

De deelgem eentelijke doelstelling om  m antelzorgers te bereiken kan daaraan 

bijdragen, m aar doet dat niet volledig. De genoem de aantallen kom en nam elijk niet 

overeen m et 80%  van de zw aar- en overbelaste m antelzorgers in de deelgem eente.�	   

De stedelijke doelstelling om  5.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers te 

ondersteunen is vertaald naar de doelstelling ‘h et bereiken van zoveel m ogelijk 

(zw aar- en overbelaste) m antelzorgers m et h et aanbod’. H ierbij is een aantal per jaar 

gegeven. Dit is geen volledige vertaling van de doelstelling, aangezien h et niet alleen 

gaat om  zw aar- en overbelaste m antelzorgers. In de stedelijke doelstelling is dit w el 

h et geval.  

V erder blijkt u it tabel 4-9 dat geen van de deelgem eentelijke vertalingen van de 

stedelijke doelstellingen specifiek is. Zo is niet om sch reven w at m oet w orden verstaan 

onder ‘bereiken m et h et aanbod’, ‘ondersteunen’ of ‘h et tegengaan van overbelasting’.  
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4-6-2� implemen tatie vooraf 

D e uitvoering van het m antelzorgbeleid heeft de deelgem eente Prins A lexander uitbesteed aan 

de stichting M aatschappelijke D ienstverlening A lexander (M D A ). Tussen de deelgem eente en 

M D A  is overleg gew eest en zijn afspraken gem aakt over de uitvoering van het beleid. Een van 

de stedelijke doelstellingen is vertaald in een prestatieafspraak en instrum enten die w orden 

ingezet om  die prestatieafspraak te realiseren. D e deelgem eente heeft een prikkel ingebouw d 

voor M D A  om  de doelstelling te realiseren in de vorm  van een strafstaffel w aarm ee op de 

subsidie kan w orden gekort.    

 

De deelgem eente h eeft de u itvoering van h et m antelzorgondersteuning u itbesteed aan 

de stich ting M DA . De inform atie en adviesfunctie voor m antelzorg is in 2008 

geïntegreerd in V raagw ijzer, w elke ook door de deelgem eente aan M DA  is u itbesteed. 

De overige directe ondersteuning vindt p laats door h et steunpunt m antelzorg en de 

casem anager m antelzorg (w elke form atief onderdeel u itm aakt van V raagw ijzer). De 

indirecte ondersteuning vindt p laats bij h et steunpunt m antelzorg. De dienstverlening 

van V raagw ijzer vindt p laats op  drie locaties, w aarvan er tw ee zijn gevestigd in 

kantoren van M DA  en een in de stadsw inkel.    

 

De deelgem eente stu u rt jaarlijks een notitie van u itgangspunten aan M DA  m et h et 

verzoek om  de su bsidieaanvraag op  die u itgangspunten te baseren. De notitie van 

u itgangspunten verm eldt h et aantal m antelzorgers dat m oet w orden bereikt. De te 

bereiken aantallen voor 2008, 2009 en 2010 zijn door de deelgem eente vastgesteld in 

h et eigen deelgem eentelijk u itvoeringsprogram m a. O ver de h aalbaarh eid van de 

aantallen vindt jaarlijks overleg p laats tussen deelgem eente en M DA , voorafgaand aan 

de su bsidieverlening. De p restatieafspraken zijn in de su bsidiebesch ikking verm eld. 

V oor de instru m enten die w orden ingezet om  die afspraken te realiseren verw ijst de 

su bsidiebesch ikking 2009 naar h et ‘W erkp lan 2008-2009: U itvoeringsp lan van h et 

Steunpunt M antelzorg A lexander’ van M DA .  

 

In tabel 4-10 is w eergegeven in w elke m ate de stedelijke doelen zijn vertaald in 

p restatieafspraken.   
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U it tabel 4-10 kom t naar voren dat de deelgem eente alleen h et doel om  zoveel 

m ogelijk m antelzorgers te bereiken h eeft vertaald in een prestatieafspraak. Zoals in 

tabel 4-9 is w eergegeven h eeft de deelgem eente dit stedelijk doel volledig vertaald in 

h et deelgem eentelijk doel om  zoveel m ogelijk (zw aar- en overbelaste) m antelzorgers 

te bereiken m et h et aanbod ( 2008: 200, 2009: 400, 2010: 670). V oor 2008 en 2009 kom en 

de aantallen in die doelstelling volledig overeen m et die in de p restatieafspraak (in 

2008 een bereik van 200 en in 2009 een bereik van 400). V oor 2010 is de gem aakte 

p restatieafspraak een bereik van 400 en daarm ee lager dan de doelstelling van 670.  

Daarm ee is de deelgem eentelijke doelstelling voor 2010 niet volledig doorvertaald in 

een prestatieafspraak m et de stich ting. In am btelijk w ederhoor gaf de deelgem eente 

aan dat de oorspronkelijke p restatieafspraak niet realiseerbaar bleek en dat deze 

daarom  naar beneden is bijgesteld. 

 

De stedelijke doelstelling om  5.000 zw aar- en overbelaste m antelzorgers te bereiken is 

in de su bsidiebesch ikking over 2010 doorvertaald in een prestatieafspraak, nam elijk 

400. O verige stedelijke doelstellingen zijn niet vertaald in p restatieafspraken. H et 

w erkp lan van de stich ting besch rijft w el enkele instru m enten die logisch  aanslu iten 

bij de doelstellingen, zoals inform atie en advies en verw ijzingen naar resp ijtzorg.�
  

 

H et w erkp lan van de stich ting verm eldt ook instru m enten die w orden ingezet om  h et 

bereik te realiseren, zoals h et verspreiden van folderm ateriaal en h et bekend m aken 

van h et aanbod via internet en w ijkkranten.   

 

De deelgem eente h eeft in de su bsidieverlening een prikkel ingebouw d om  stich ting 

M DA  te stim u leren de p restatieafspraken inzake h et bereik te realiseren. In de 

su bsidiebesch ikkingen is nam elijk een strafstaffel opgenom en. Die staffel is een tabel 

die aangeeft m et w elk bedrag de su bsidie zal w orden gekort als de afgesproken 

prestaties niet w orden gerealiseerd. Daarbij geldt dat h oe m eer h et resu ltaat 

ach terblijft bij de afspraak, hoe m eer er w ordt gekort op  de su bsidie.   

4-6-3� tijden s implemen tatie  

D e deelgem eente Prins A lexander ziet toe op de nakom ing van de afspraken die stichting  M D A  

m et de deelgem eente heeft gem aakt. In 2009 heeft stichting M D A  een prestatieafspraak niet 

gerealiseerd. D e rekenkam er gaat ervan uit dat de deelgem eente tot korten op de subsidie zal 

overgaan. 

 

De stich ting M DA  stu u rt tw ee keer per jaar een rapportage aan de deelgem eente. De 

rapportage over 2009 verm eldt h et aantal m antelzorgers w aarm ee contact is gew eest, 

h et aantal cliëntcontacten, de aard van h et contact (persoonlijk gesprek, telefonisch  

contact etc) en h et aantal toeleidingen naar resp ijtzorg. 

 

In 2008 h eeft M DA  de afgesproken prestaties gerealiseerd en is zij dus niet gekort op  

de su bsidie voor m antelzorg.  De deelgem eente h eeft bij de definitieve 

su bsidievaststelling van 2008  w el een korting toegepast van € 5.000,- op  de su bsidie 

van M DA , m aar deze korting betrof niet de m antelzorgondersteuning.	� In 2009 h eeft 
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M DA  de p restatieafspraak niet gerealiseerd. V olgens de rapportage van de stich ting 

zijn 259 m antelzorgers bereikt, aanm erkelijk m inder dan de afgesproken 400. H et is 

nog niet bekend of de deelgem eente de su bsidie over 2009 lager zal vaststellen.   

 

4-7� h erijkin g en  deelgemeen telijke implemen tatie 

In de h erijking staat om sch reven h oe in 2010 de w erkw ijze rondom  m antelzorg er u it 

zou  m oeten zijn. Deze beh elst een grote verandering ten opzich te van de h u idige 

m anier van im p lem enteren en u itvoeren van h et beleid in de deelgem eente. De 

verandering h oudt globaal h et volgende in: 

�� V raagw ijzer w ordt de frontoffice van h et m antelzorgbeleid en vu lt daarm ee in eerste 

instantie de inform atie- en adviesfunctie. Concreet betekent dit dat m antelzorgers 

straks terech t m oeten bij V raagw ijzer. V anu it daar w orden ze doorverw ezen.  

�� De directe ondersteuning w ordt geboden door organisaties u it de zogenaam de 

‘m antelzorgkring’ (zie kader). 

�� H et Steunpunt M antelzorg h eeft geen rol m eer in directe ondersteuning en 

inform atie en advies. De deelgem eenten m oeten bezien w elke rol h et steunpunt nog 

w el kan vervu llen. Dit kan bijvoorbeeld de rol van netw erkbeh eerder zijn, w aarbij 

sam enw erking w ordt gestim u leerd en gem onitord.  
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De deelnem ers van de Stedelijke Stu u rgroep  M antelzorg (u it h et overleg van de 

w elzijnsinstellingen) geven aan h et inhoudelijk eens te zijn m et de grote lijnen van de 

h erijking. De nieuw e rol van V raagw ijzer als “frontoffice” voor de m antelzorg vinden 

zij niet vreem d. Z ij geven aan dat volgens h en de steunpunten op  lange term ijn ook 

toe m oeten naar een rol als m akelaar en expertisecentru m . Een kanttekening die ze 

w el p laatsen, is dat de vraagw ijzers en steunpunten nog niet overal even goed 

sam enw erken. Daarnaast geven ze aan dat de vraagw ijzers veel taken op  zich  m oeten 

nem en en h et niet du idelijk is of ze h iervoor (overal) genoeg capaciteit, kw aliteit en 

invoeringstijd voor krijgen.	�  

 

stan d van  zaken  geselecteerde deelgemeen ten  n aar aan leidin g van  h erijkin g 

In de versch illende deelgem eenten is de stand van zaken rondom  h et vorm geven van 

h et Steunpunt M antelzorg en V raagw ijzer versch illend.  
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�� In Delfsh aven zijn V raagw ijzer en h et Steunpunt M antelzorg inm iddels geïntegreerd 

en w ordt dit u itgevoerd door de w elzijnsinstelling SM DD.	�  

�� In Feijenoord is V raagw ijzer onderdeel van de deelgem eente. H et is nog niet 

du idelijk w at er m et h et Steunpunt M antelzorg gaat gebeu ren. De rol van h et 

steunpunt w ordt afh ankelijk van de taken die V raagw ijzer over gaat nem en. De 

portefeu illeh ouder van Feijenoord vindt h et oph effen van h et steunpunt voorbarig. 

De rol van h et steunpunt w ordt afh ankelijk van de taken die V raagw ijzer zal 

overnem en.	�  

�� In K ralingen-Croosw ijk w ordt m om enteel gesproken over de m anier w aarop  de 

m antelzorgondersteuning w ordt vorm gegeven. De deelgem eente krijgt vier 

w oonservicegebieden. In elk gebied zal bestudeerd w orden w at de specifieke 

kenm erken en de behoeften van de bew oners zijn. De V raagw ijzers m aken 

onderdeel u it van de deelgem eente en zijn de frontoffices van de 

w oonservicegebieden. Z ij kunnen doorverw ijzen naar versch illende diensten. O p  

deze m anier kan elke dienst zich  op  zijn core-business rich ten. M om enteel zijn 

gesprekken gaande om  te bepalen h oe w elke dienst ingezet kan w orden. Deze 

gesprekken zijn ook gaande m et betrekking tot de ondersteuning van m antelzorg.	�  

�� In Prins A lexander w orden zow el V raagw ijzer als h et Steunpunt M antelzorg 

u itgevoerd door M DA . H ierbij zijn V raagw ijzer en h et steunpunt eind 2008 

geïntegreerd. H ierbij ligt de indirecte ondersteuning (contacten m et andere 

organisaties etc.) bij h et steunpunt en de directe ondersteuning bij V raagw ijzer.	� 

 

opdrach tformulerin g man telzorg 

Een onderdeel van de h erijking is de zogenoem de ‘opdrach tform u lering m antelzorg’. 

B innen dit traject gaan deelgem eenten w erken m et een cyclu s van 

opdrach tverstrekking. H ierbij m oeten zij op treden als opdrach tgever. Een 

deelgem eente stelt eerst een opdrach tform u lering op , m et daar in een sch ets van h et 

p robleem , h et gew enste m aatsch appelijke effect, de beleidsdoelstellingen en h et 

resu ltaat voor de bu rger. O pdrach tnem ers (zoals h et Steunpunt M antelzorg) kunnen 

h ierop  reageren m et een aanbod. H et form at voor de opdrach tform u lering voor 

m antelzorg is opgesteld voor de deelgem eenten gezam enlijk. Deze m oet leiden tot een 

m eer eendu idige m anier van w erken. In de opdrach tform u lering staat algem ene 

inform atie over h et m aatschappelijk p robleem , de globale am bitie, de 

beleidsdoelstellingen, de doelgroep  en h et algem een resu ltaat.  

 

In de opdrach tform u lering zijn tevens de versch illende basisfuncties van de 

m antelzorgondersteuning besch reven (zoals inform atie over de individuele 

m antelzorger, advies en doorverw ijzing en casem anagem ent). H ierbij staat iets 

verm eld over de inhoud van de basisfunctie, w ie deze u itvoert, w at h et resu ltaat m oet 

zijn etc.  

 

V raagw ijzer gaat zich  volgens de opdrach tform u lering p rim air bezig h ouden m et 

inform atie aan individuele m antelzorgers, advies en doorverw ijzing. H et Steunpunt 

M antelzorg h eeft in p rincipe alleen nog een eventuele rol bij netw erkbeh eer, m aar dit 

kan dus per deelgem eente versch illen. H et verstrekken van algem ene inform atie over 
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m antelzorg kom t te liggen bij een eventueel op  te rich ten stedelijk bu reau  m antelzorg. 

A ndere basisfuncties kom en (vooral) bij h et A lgem een M aatsch appelijk W erk 

(stich ting M EE) te liggen of bij andere partijen u it de m antelzorgkring. T en aanzien van 

em otionele ondersteuning is in de opdrach tform u lering verm eld dat dit zo veel 

m ogelijk binnen h et eigen netw erk van de m antelzorger zou  m oeten p laatsvinden. 

V erder zou  dit m oeten liggen bij patiëntenverenigingen, religieu ze institu ties en 

dergelijke.  
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5�resultaten  man telzorgon dersteun in g 

5-1� in leidin g  

In dit h oofdstu k w ordt beoordeeld of h et m antelzorgbeleid bijdraagt aan h et vergroten 

van h et bereik en h et ontlasten van m antelzorgers. H iervoor w orden de vijf stedelijke 

doelstellingen die in h oofdstu k tw ee aan de orde zijn gew eest aan de h and van tw ee 

norm en beoordeeld. 
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H ieronder w orden de doelen een voor een beh andeld. V oor de beoordeling van de 

doelbereiking en h et effect van de inzet van de instru m enten gebru ikt de rekenkam er 

officiële gegevens van de gem eente. Dit is aangevu ld m et inform atie u it interview s 

m et tw intig m antelzorgers. Per geselecteerde deelgem eente	� h ebben w e m et vijf 

overbelaste m antelzorgers gesproken. De u itkom sten van deze interview s geven een 

representatief beeld van de ervaringen m et de steunpunten (zie bijlage 1 voor de 

onderzoeksverantw oording, m et daarin onder andere m eer inform atie over de selectie 

en de geselecteerden). K w alitatieve inform atie u it deze gesprekken w ordt in dit 

h oofdstu k in gele kaders w eergegeven. De groene kaders bevatten aanvu llende 

inhoudelijke inform atie over onderw erpen die in de lopende tekst aan de orde kom en. 

 

5-2� beken d met man telzorg 

H et doel om  binnen drie jaar iedere Rotterdam m er bekend te m aken m et het begrip m antelzorg 

en het feit dat de gem eente een ondersteuningsaanbod heeft voor m antelzorgers zal niet 

gehaald w orden. H et is het aannem elijk dat de tassenactie van de gem eente aan de bekendheid 

heeft bijgedragen, m aar het zal er niet voor kunnen zorgen dat het doel bereikt w ordt.  

doelbereikin g 

De gem eente h eeft in 2007 h et doel geform u leerd dat alle Rotterdam m ers binnen drie 

jaar w eten w at m antelzorg is en op  de h oogte zijn van h et feit dat de gem eente een 

ondersteuningsaanbod h eeft voor m antelzorgers.�� In hoofdstuk twee is uitgelegd dat 

de uitvoering van het m antelzorgbeleid door welzijnsstichtingen, via de Steunpunten 
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m antelzorg, verzorgd wordt. D e gem eente houdt bij hoeveel Rotterdam m ers bekend 

zijn m et de steunpunten.	
 U it deze gegevens blijkt dat 63%  van de Rotterdam m ers in 

2009 het steunpunt kent. O p  basis van deze gegevens kan vastgesteld worden dat niet 

elke Rotterdam m er op  de hoogte is van het feit dat de gem eente een 

ondersteuningsaanbod heeft en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat april 2010, 3 jaar 

nadat de doelstelling besproken is in de raad, alle inwoners weten dat de gem eente 

een ondersteuningsaanbod heeft.  

 

In tabel 5-2 volgt een overzicht van de bekendheid van de Rotterdam m ers m et het 

steunpunt, verdeeld per deelgem eente die we in het onderzoek hebben betrokken.
� 
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U it tabel 5-2 blijkt dat de bekendheid m et het steunpunt per deelgem eente in 2009 

tussen de 56 en 66%  schom m elt. D elfshaven en Feijenoord scoren iets lager dan het 

stedelijke percentage, K ralingen-C rooswijk en Prins A lexander scoren iets hoger dan 

de 63%  van de stad. In niet één van de deelgem eenten kennen alle inwoners van de 

deelgem eente het steunpunt.  

 

U it het eigen onderzoek blijkt dat een van de twintig geïnterviewde m antelzorgers niet 

wist wat m antelzorg is en twee m antelzorgers waren niet op  de hoogte van het feit dat 

de gem eente een ondersteuningsaanbod heeft. O ok op  basis van deze gegevens kan 

worden vastgesteld dat het doel om  iedereen in Rotterdam  bekend te m aken m et 

m antelzorg en het ondersteuningsaanbod tot nu toe niet is gehaald. 

in zet van  in stru m en ten  

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is, staan in het uitvoeringsprogram m a verschillende 

instrum enten om  m eer Rotterdam m ers bekend te m aken m et het aanbod van de 

m antelzorgondersteuning. D it zijn onder andere m antelzorgp latform s, 

webcom m unicatie tussen m antelzorgers en billboards. H et is aannem elijk dat er 

m ensen dankzij de billboards weten wat m antelzorg is. H et volledige effect op  de 

bekendheid over m antelzorg heeft de G G D  echter niet gem eten.  

 

In de tussenevaluatie wordt in het kader van deze doelstelling gerefereerd aan de 

tassenactie van de G G D . T ijdens deze actie werden tassen uitgedeeld aan 

m antelzorgers. Er is hiervoor onder andere een m ediacam pagne ingezet om  

m antelzorgers erop  attent te m aken dat zij een gratis tas konden ophalen.  
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Er is geen nulm eting gedaan, waardoor het niet m ogelijk is om  te bepalen hoe de 

tassenactie heeft bijgedragen aan de bekendheid van het begrip  m antelzorg en de 

bekendheid van de rol die de gem eente heeft in de ondersteuning van m antelzorgers. 

H et is echter aannem elijk dat de tassenactie van de gem eente, en dan m et nam e de 

m ediacam pagne, de bekendheid van de term  m antelzorg zelf en het feit dat de 

gem eente een ondersteuningsaanbod heeft vergroot heeft onder de m antelzorgers. O f 

deze bekendheid ook onder niet-m antelzorgers is vergroot, is niet zeker. 

 

5-3� con tact m et m an telzorgers 

Met de tassenactie heeft de gemeente meer mantelzorgers geregistreerd. O f de gemeente 

daarmee haar doel heeft bereikt om in contact te komen met veel meer mantelzorgers is niet 

vast te stellen. 

doelbereikin g 

D e gem eente heeft als doel m et veel m eer m antelzorgers in contact te willen kom en. 

Er is hierbij niet gespecificeerd wat er m et contact bedoeld wordt. In de 

verantwoording van de G G D  wordt uitgegaan van de registratie bij de steunpunten. 
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D e rekenkam er gaat in dit onderzoek net als de gem eente ervan uit dat het aantal 

contacten gelijk staat aan het aantal registraties. Er zijn hier wel kanttekeningen bij te 

m aken die in het onderstaande kader zijn beschreven.  
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In tabel 5-3 volgt een overzicht van het aantal geregistreerde m antelzorgers per 

deelgem eente. 
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U it tabel 5-3 blijkt dat de cijfers nogal uiteenlopen. Zo is er in 2008 een verdubbeling 

van het aantal geregistreerde m antelzorgers ten opzichte van 2007. D it is te verklaren 

uit de eenm alige tassenactie die de G G D  in 2008 hield (zie onderstaand kader).  
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O ok het aantal registratie bij Prins A lexander neem t aanzienlijk toe en wel van 2008 

naar 2009. Er is sprake van een vervijfvoudiging. N avraag leert dat deze toenam e 

veroorzaakt is door een andere registratiem ethode, zoals in het kader hieronder wordt 

toegelicht. 
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H et aantal geregistreerde m antelzorgers heeft lange tijd rond de 1.200 geschom m eld.
� 

A angezien het aantal geregistreerde m antelzorgers m eer dan verdubbeld is tussen 

2007 en 2008 en er ook in 2009 ten opzichte van 2007 een grote toenam e is van het 

aantal geregistreerde m antelzorgers, kan geconstateerd worden dat er contact m et 

m eer m antelzorgers is. O f dit echter de geam bieerde toenam e is, is niet vast te stellen. 

D e gem eente heeft niet vastgelegd wanneer iets ‘veel m eer’ is.  

in zet van  in stru m en ten  

D e com m unicatiecam pagne die ingezet is om  de bekendheid van het 

m antelzorgbeleid te vergroten, is ook gebruikt om  m et veel m eer m antelzorgers in 

contact kom en. D eze cam pagne bestond onder m eer uit de eerder genoem de 

tassenactie. D oor deze actie zijn m ensen op  de hoogte van het feit dat de gem eente 

voorzieningen heeft voor m antelzorgers, m aar is er ook via de tas en de 

antwoordkaart contact geweest tussen de m antelzorgers en de gem eente.  

 

M antelzorgers kom en via verschillende routes bij het steunpunt. D oorverwijzingen in 

het professionele circuit worden door de G G D  verdeeld in doorverwijzingen via 

externe partners zoals huisartsen en interne doorverwijzingen zoals V raagwijzer. U it 

de inform atie van de G G D  blijkt dat vooral veel m antelzorgers via de tassenactie van 

de G G D  in contact zijn gekom en m et de steunpunten.
	  

 

O ok uit de eigen interviews m et twintig m antelzorgers blijkt dat zij via uiteenlopende 

routes in aanraking kom en m et het m antelzorgbeleid. Figuur 5-1 geeft de 

verschillende m anieren weer waarop dit is gebeurd.  
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U it figuur 5-1 blijkt dat bijna een derde van de geïnterviewde m antelzorgers zijn 

doorverwezen door professionele organisaties (zoals V raagwijzer). M antelzorgers (10% ) 

kunnen ook bij het steunpunt terechtkom en, om dat zij een handtekening nodig 

hebben voor een m antelzorgbijdrage van de O K -bank (O nbenutte K waliteiten, zie 

kader hierna).  
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N aast het professionele netwerk is ongeveer een derde van de m antelzorgers door het 

eigen persoonlijke netwerk (vrienden, fam ilie) op  het steunpunt gewezen. V an twee 

m antelzorgers kon niet m eer achterhaald worden hoe ze voor het eerst bij het 

steunpunt terecht waren gekom en, aangezien dit te lang geleden was voor hen om  het 

zich nog te herinneren. Twee m antelzorgers gaven aan het steunpunt nog niet te 

kennen. D it is opvallend, om dat zij wel als overbelaste m antelzorger geregistreerd 

staan.��� G een enkele van de geïnterviewde m antelzorgers geeft aan via de tassenactie 
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bij het steunpunt terecht te zijn gekom en. H ieronder volgen twee voorbeelden van het 

eerste contact m et het steunpunt. 
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5-4� regelm atig con tact m et zw aarbelaste m an telzorgers 

H et doel om regelmatig contact te hebben met zeker 80%  van de zw aar- en overbelaste 

mantelzorgers zal niet gehaald w orden. H et is niet vast te stellen of de communicatiecampagne 

van de gemeente effect heeft gehad op het bereiken van deze groep. 

doelbereikin g 

D e gem eente heeft aangegeven regelm atig contact te willen m et 80%  van de zwaar- en 

overbelaste m antelzorgers. D e G G D  heeft recent geconstateerd dat 12%  van de 69.000 

m antelzorgers in Rotterdam  overbelast is (zie kader).��� D it betekent dat er 8.280 

overbelaste m antelzorgers zijn, door de G G D  afgerond naar 8.000. In 2007 is het doel 

geform uleerd om  80%  van deze groep  te bereiken, dat wil zeggen 6.400 zwaarbelaste 

m antelzorgers. O m  te bepalen of dit doel gehaald zal worden, heeft de rekenkam er 

gekeken naar de databestanden van de steunpunten. D eze hebben vanaf 2008 de 

overbelasting bijgehouden. T abel 5-4 geeft het aantal geregistreerde overbelaste 

m antelzorgers per steunpunt voor 2008 en 2009 weer. 
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Z oals uit tabel 5-4 blijkt, was er in 2009 contact m et 651 overbelaste m antelzorgers. D it 

is 8%  van de te bereiken groep. A ls het bereik van 2008 daarbij wordt opgeteld, is het 

bereik over beide jaren 13% .��� O m  in 2010 het gewenste aantal overbelaste 

m antelzorgers te bereiken, dient in dat jaar dus m et 67%  van de groep  contact m oet 

worden gelegd.  
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De doelstellin g van  de gemeen te gaat u it van  overbelaste man telzorgers w aarmee via 

h et steun pun t con tact is gew eest. Om de voortgan g van  de doelbereikin g te 

beoordelen , dien t du s gebru ik te w orden  gemaakt van  h un  registraties. Per 1 ju n i 2008 

is bij alle steun pun ten  een  u n iform meetin strumen t, de Caregivers Strain  In dex (CSI), 

in  gebru ik gen omen . De reken kamer con stateert ech ter dat deze CSI n iet con sequen t 

w ordt toegepast. Z o w ordt in  K ralin gen -Croosw ijk de CSI n iet afgen omen  als h et voor 

de steun pun tmedew erker bij voorbaat du idelijk is dat de man telzorger overbelast is.��	  
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Z oals in  tabel 5-4 is aan gegeven  is in  2009 door de steun pun ten  bij 651 geregistreerde 

man telzorgers aan gegeven  dat zij zw aar- en  overbelast zijn . H ieron der volgen  en kele 

voorbeelden  van  w el en  n iet overbelaste man telzorgers. 
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Van  de geïn terview de man telzorgers bleken  er op  dat momen t dertien  zw aar- of 

overbelast te zijn  (zie on derstaan d  kader). 
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De reken kamer h eeft van  de geïn terview de man telzorgers in  kaart gebrach t h oe lan g 

zij bij h et steun pun t on dersteun d  w orden  en  h oe vaak. In  figuu r 5-2 is de du u r van  h et 

con tact w eergegeven .  
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Figu u r 5-2 toon t aan  dat een  klein e meerderh eid  (55% ) meerdere jaren  con tact met h et 

steun pun t h eeft. Figuu r 5-3 geeft de frequen tie van  h et con tact aan . 
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Figu u r 5-3 laat zien  dat 35%  van  de man telzorgers meerdere keren  per jaar (meerdere 

malen  per maan d , een s per maan d  of een  en kele keren  per jaar) voor steun  n aar h et 

steun pun t gaat. Van  10%  is h et n iet beken d  h oe vaak ze n aar h et steun pun t gaan . 55%  

geeft aan  w ein ig, n ooit of met een  zeer w isselen de frequen tie bij h et steun pun t aan  te 

kloppen .  

 

Een  meerderh eid  h eeft du s w el lan gdu rig con tact met h et steun pun t, maar een  even  

grote meerderh eid  h eeft dat n iet altijd  even  regelmatig en  frequen t. Of daarmee h et 

doel om regelmatig in  con tact te komen  met overbelaste man telzorgers, bin n en  bereik 

komt, is n iet te zeggen . De gemeen te h eeft immers n iet gespecificeerd  w at ‘regelmatig’ 

is.  
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in zet van  in stru m en ten  

Om in  con tact te komen  met overbelaste man telzorgers is, n et als voor de an dere 

doelen , de tassen actie in gezet. Deze w as ech ter n iet specifiek op  zw aar- en  

overbelaste man telzorgers gerich t, maar op  alle man telzorgers. Z ij leidde tot 

registratie van  mantelzorgers. De gemeen te h eeft systematisch e voor- en  n ametin g 

gedaan  n aar de effecten  van  de tassen actie op  de (overbelaste) man telzorger.  

 

5-5� passen d  aan bod  voor 5.000 zw aarbelaste m an telzorgers 

Het doel om 5.000 zw aar- en overbelaste mantelzorgers met een passend aanbod te bereiken, te 

ondersteunen door de steunpunten mantelzorg en hen mantelzorgcontracten aan te bieden, zal 

niet gehaald w orden. U it de interview s blijkt dat van de mantelzorgers die met een concrete 

hulpvraag naar het steunpunt zijn gekomen, ruim de helft niet heeft gekregen w aar ze voor 

gekomen is. Steunpunten bieden relatief veel emotionele ondersteuning en ook administratieve 

ondersteuning. Het laatste ontvangen mantelzorgers evengoed van andere organisaties. 

doelbereik in g 

In  2007 is de ambitie geformuleerd  om in  2010 5.000 zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers met een  passen d  aan bod , in  een  man telzorgcon tract, te h ebben  

on dersteun d . Per jaar is een  mijlpaal geformuleerd . In  2009 gaat h et om 3.000 

man telzorgers. Er zijn  in  dat jaar 651 overbelaste man telzorgers��� bereikt. Dit is 22%  

van  de mijlpaal voor 2009. In dien  de gegeven s over 2008 en  2009 w orden  opgeteld , dan  

zijn  er in  die jaren  1.092 overbelaste man telzorgers geh olpen . Om in  2010 er 5.000 te 

h ebben  on dersteun d , dien en  dit jaar dus vier keer zoveel overbelaste man telzorgers te 

w orden  geh olpen  dan  in  de afgelopen  tw ee jaar samen . 

 

De gen oemde gegeven s h ebben  betrekkin g op  man telzorgers die bij de steun pun ten  

zijn  gew eest voor in formatie of steun . Of zij ook met een  passend aanbod zijn  

on dersteun d , is n iet beken d . Strikt gen omen  is om die reden  n iet vast te stellen  of de 

mijlpaal voor 2009 is bereikt. In dien  ervan  u it w ordt gegaan  dat er w el een  passen d  

aan bod  is gedaan , veran dert dat n iets aan  de boven staande bevin din gen . 

  

Bij de door on s geïn terview de man telzorgers ku n n en  w e w el vaststellen  of er een  

passen d  aan bod  is gedaan . W ij h ebben  gevraagd  voor w elke steun  zij con tact h ebben  

opgen omen  met h et steun pun t en  w elke steun  zij h ebben  on tvan gen . De vraag en  h et 

aan bod  n aar steun  h ebben  w e verdeeld  in  tw ee categorieën : admin istratieve 

on dersteun in g en  emotion ele on dersteun in g (zie h et kader h ieron der). 
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Van  de gesproken  man telzorgers geven  er zeven  aan  geen  h u lp  van  h et steun punt te 

h ebben  on tvan gen . Negen  men sen  h ebben  aan gegeven  met een  admin istratieve vraag 

n aar h et steun pun t te zijn  gegaan  en  vier met een  vraag om emotion ele 

on dersteun in g. Figuu r 5.4 laat zien  w at voor type on dersteun in g degen en  met een  

verzoek om admin istratieve on dersteun in g, h ebben  gekregen .   
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U it figuu r 5-4 blijkt dat de man telzorgers die voor admin istratieve on dersteun in g n aar 

h et steun pun t zijn  gekomen , groten deels deze on dersteun in g n iet h ebben  on tvan gen . 

Een  derde kreeg de gevraagde on dersteun in g. De an deren  kregen  daaren tegen  

emotion ele on dersteun in g of, en  dat kw am vaker voor, h elemaal geen  on dersteun in g.  
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In  figuu r 5-5 is aan gegeven  of degen en  die voor emotion ele on dersteun in g bij h et 

steun pun t kw amen , dat ook kregen . 
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U it figuu r 5-5 blijkt dat de gesproken  man telzorgers die voor emotion ele 

on dersteun in g n aar een  Steu n pun t M antelzorg zijn  gegaan , deze ook h ebben  

gekregen . De h elft daarvan  kreeg boven dien  ook admin istratieve on dersteun in g. 

 

�

������������� ��������

�������#��#	��<�	�����������%��������������������������������"������������������	
��	�%�	�����������

����%����������������
������	�!�������	����)�"�����%�����
������	�!������	���#���������!	��������������

�������
�����%�����������������!�������
���������)�"�����%���	�������������������������)����	
���!�

��!����!����������#	
��������������	����	�!����������B�##����������	�������	�������"	�����������������

����������������
��#�	�����������
��#��#�����
�����#	����
���!!������������T��	��������������


��#��#���������
���!!���������	���������	��SS��!�������������)�������SS��!����	�������	�����������

�	����
���!!�����������������������)�����	
������	��������������������!�	������!#�����������������������

�����������#	
�������������������
���������������
����	��������������)����"�����%���	�
���!����������

������������������
	�#��	��������	
���	
��#�����������	������	�
����	�����������
������������	�����

���
������	�!������	�������������
������������	��
��������������%�������#���������
���!!��������

���������T��	��������������
��#��#����4�
���������������������#	
�"�#�!����������)�����"�#�"��

�	

��	�������������%��������������
���!���������
��#��#������������

�

 



 

 

107 geen  zorg m in d er 

Samen gevat, bijn a de h elft van  de man telzorgers die n og kan  ben oemen  w aarvoor zij 

n aar h et steun pun t zijn  gegaan , h eeft an dere on dersteun in g gekregen  dan  w aarvoor 

zij kw am.  

 

Er is in  de boven staan de u itw erkin g van  passen de h u lp  alleen  gekeken  of de geboden  

h u lp  past bij de gevraagde h u lp . Er kan  ech ter on dersch eid  gemaakt w orden  tussen  

passen de h u lp  w aarbij de gevraagde h u lp  ook is aan geboden  en  passen de h u lp  

w aarbij h et aan geboden e n íet is gevraagd  (zie kader). 
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H ieron der volgen  voorbeelden  van  passen de h u lp  en  van  n iet passen de h u lp .  
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De reken kamer h eeft ook gekeken  of de h u lpvraag die bij h et steun pun t terech t komt 

u n iek is. M et an dere w oorden , w ordt de steun  die door h et steun pun t verleen d  w ordt 

door de man telzorgers n iet elders ook verkregen ?  
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In  tabel 5-5 is aan gegeven  w elke h u lpvormen  de door de reken kamer geïn terview de 

man telzorgers van  h et steun pun t h ebben  gekregen  en  w elke vormen  van  an dere 

organ isaties, zon der tussen komst van  h et steun pun t.  
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T abel 5-5 toon t dat sommige h u lp  die via h et steun pun t aan  de geïn terview de 

man telzorgers geboden  w ord t, elders n auw elijks gevon den  w ordt. Z o zien  w e dat de 

man telzorgers vooral veel bij h et steun punt komen  voor emotion ele on dersteun in g en  

dat dit elders min der vaak gevon den  w ordt. M antelzorgers krijgen  bij de steun pun ten  

ook relatief veel admin istratieve on dersteun in g (zoals h u lp  bij h et aan vragen  van  een  

PGB of h et in vullen  van  formulieren ), maar deze h u lp  w ordt elders even goed  vaak 

gevon den . Sommige h u lp  w ordt u itsluiten d  bu iten  h et steun pun t gevon den , zoals 

voorzien in gen  op  h et vlak van  Domotica en  w on in gaan passin gen . A dmin istratieve 

on dersteun in g, w ordt zow el veelvuldig bij h et steun pun t als elders gevon den . 

H ieron der volgen  en kele voorbeelden  van  h u lp  die van  h et steun pun t on tvan gen  is en  

van  h u lp  die een  man telzorger elders vin dt. 
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in zet van  in stru m en ten  

Een  van  de in strumen ten  die de gemeen te w ilde in zetten  om te bereiken  dat 5.000 

overbelaste man telzorgers passen de h u lp  zou den  krijgen , is de 

man telzorgovereen komst. Deze h eeft de GGD w el on tw ikkeld , maar zij is n iet in  

gebru ik gen omen . De reden  is dat de man telzorgovereen komst n iet past bij de 

w erkw ijze van  de man telzorgcon sulen ten ��� en  op  versch illen de bezw aren  bij de 

deelgemeen ten  stu it.��� H et doel om 5.000 man telzorgers een  

man telzorgovereen komst aan  te bieden  is dus n iet geh aald .  

 

De steun pun ten  w orden  ook als in strumen t gen oemd om een  passen d  aan bod  te 

bieden . Z oals in  h oofdstuk vier besch reven  h ebben  de steun pun ten  in  de 

deelgemeen ten  h et man telzorgbeleid  u itgevoerd . In  tabel 5-2 in  paragraaf 5-3 staat 

een  overzich t van  de bereikte man telzorgers per steun pun t.  

 

5-6� lasten verlich tin g van  5.000 zw aarbelaste m an telzorgers 

Het doel om de lasten van 5.000 zw aar- en overbelaste mantelzorgers te verlichten zal niet 

gehaald w orden. U itgaande van het door de G G D  voorgeschreven meetinstrumentarium heeft 

bij tw eederde van de geïnterview de mantelzorgers de ondersteuning niet geleid tot het 

verdw ijnen van hun overbelasting. Slechts enkele mantelzorgers voelen zich minder belast, 

hoew el bijna de helft zegt baat van de steun te hebben gehad. V an de in te zetten 

parkeerpassen en respijtzorg w ordt nauw elijks gebruikgemaakt. D e geïnterview de 

mantelzorgers zeggen daar ook geen behoefte aan te hebben. 
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doelbereik in g 

U itein delijk gaat h et erom dat de lasten  van  5.000 zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers daadw erkelijk w orden  verlich t. Z oals in  paragraaf 5-5 is besch reven , zal 

n iet aan  5.000 zw aar- en  overbelaste man telzorgers on dersteun in g ku n n en  w orden  

geboden . H ieru it volgt van zelf dat in  2010 evenmin  van  5.000 overbelaste 

man telzorgers de lasten  verlich t zu llen  zijn .  

 

De gemeen te n och  de steun pun ten  h ou den  bij in  h oeverre de aan  overbelaste 

man telzorgers geboden  steun  daadw erkelijk verlich tin g biedt. Om toch  een  dergelijk 

in zich t te krijgen , h eeft de reken kamer van  de tw in tig geïn terview de man telzorgers 

getrach t vast te stellen  h oe overbelast ze op  dat momen t w aren . Daartoe is de 

eerdergen oemde CSI gebru ikt, h etgeen  voor de steun punten  h ét in strumen t is om 

overbelastin g te meten .  

 

T abel 5-6 laat zien  h oeveel van  de geïn terview de man telzorgers op  h et momen t van  

h et on derzoek (zw aar) overbelast w as. 
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U it tabel 5-6 blijkt dat dertien  van  de tw in tig geïn terview de man telzorgers volgen s de 

CSI op  h et momen t van  on s on derzoek overbelast w aren . H et kan  zijn  dat van  deze 

groep  de lasten  w el en igszin s zijn  verlich t (bijvoorbeeld  men  w as zw aar overbelast en  

is n u  n og ‘slech ts’ overbelast). W e ku n n en  dit n iet vaststellen , omdat zu lke n uan ces 

n iet als n u lmetin g in  de registraties zijn  opgen omen . Van  deze dertien  kan  w él 

w orden  vastgesteld  dat de geboden  h u lp  de lasten  n iet zodan ig vermin derd  h eeft dat 

zij volgen s de CSI n u  n iet meer overbelast zijn .  

 

Vier van  de tw in tig geïn terview den  bleken  volgen s de CSI n iet overbelast te zijn . Een  

man telzorgers w as toen  zij met h aar h u lpvraag bij h et steun pun t kw am volgen s de 

CSI overbelast. Dit toon t aan  dat de geboden  h u lp  daadw erkelijk de last h eeft 

w eggen omen . Van  de overige d rie man telzorgers geven  tw ee aan  n iet eerder een  CSI 

te h ebben  in gevuld , één  kon  h et zich  n iet meer h erin n eren . A an gezien  er van  deze 

d rie man telzorgers geen  n u lmetin g beken d  is, is n iet vast te stellen  of de geboden  

on dersteun in g daadw erkelijk de last van  de man telzorgers h eeft w eggen omen .  

 

Van  de overige d rie geïn terview de man telzorgers w as ten  tijde van  h et on derzoek n iet 

beken d  of zij overbelast zijn . Z ij w ilden  of kon den  de CSI n iet in vullen .  

 

Z oals w e eerder aan gaven  is op  de CSI als betrouw baar meetin strumen t h et een  en  

an der af te din gen . Ook n emen  de steun pun ten  n iet bij alle man telzorgers de CSI af of 

w orden  zij op  an dere (in terpretatie)gron den  als overbelast geregistreerd . Om een  

completer beeld  te krijgen  van  de effectiviteit van  de h u lpverlen in g, h ebben  w e de 

man telzorgers ook gevraagd  zelf aan  te geven  of zij zich zelf min der belast voelen . 
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Van  tien  man telzorgers aan  w ie w e de desbetreffen de vraag voorlegden , zei een  klein  

deel (d rie) zich  n a de h u lpverlen in g min der belast te voelen . M eer dan  tw eederde van  

de man telzorgers die deze vraag kregen  voorgelegd , w as naar eigen  zeggen  n iet 

min der belast.���� 

 

H et is den kbaar dat een  cliën t w el voordeel van  on dersteun in g h eeft, maar dat de 

overbelastin g n iet su bstan tieel vermin derd  of verdw ijn t. In  een  dergelijk geval levert 

de h u lpverlen in g w el een  positieve bijdrage aan  h et w elzijn  van  de cliën t, maar n iet 

aan  de doelstellin gen  van  h et gemeen telijk beleid . T abel 5-7 is een  overzich t van  h et 

aan tal man telzorgers dat bij de h u lpverlen in g al dan  n iet baat h eeft geh ad  en  van  h et 

aan tal man telzorgers die zeggen  w el dan  w el n iet min der belast te zijn  w orden . 
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U it tabel 5-7 blijkt dat ook al h eeft 16%  n iet h et gevoel min der belast te zijn , min der 

dan  de h elft n aar eigen  zeggen  baat bij h et steun punt h eeft: 

�� 47%  geeft aan  baat geh ad  te h ebben  bij h et steun pun t. 

�� 42%  geeft aan  geen  baat geh ad  te h ebben  bij h et steun punt. 

 

H ieron der volgen  voorbeelden  van  man telzorgers die w el en  geen  baat h ebben  geh ad  

bij de on dersteun in g van  h et steun pun t. 
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Van  de vier men sen  die volgen s de CSI n iet (meer) overbelast zijn , h ebben  d rie 

aan gegeven  ook daadw erkelijk lasten vermin derin g door h et steun punt te h ebben  

ervaren . Gelet op  de CSI-score en  de eigen  ervarin g van  de man telzorgers kan  bij h en  

gesteld  w orden  dat de lasten  in derdaad  door de on dersteun in g van  h et steun pun t zijn  

vermin derd . Eén  man telzorger geeft aan  dat h aar lasten  n iet vermin derd  zijn , maar 

dat ze w el baat h eeft geh ad  bij h et steun pun t. Van  de dertien  man telzorgers w aarvan  

de CSI aan toon de dat zij (n og steeds) overbelast zijn , kan  van  tw aalf vastgesteld  

w orden  of zij baat h ebben  geh ad  bij h et man telzorgbeleid  dan  w el zich  min der belast 

voelen . Deze gegeven s staan  in  tabel 5-8 gepresen teerd .  
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U it tabel 5-8 blijkt dat slech ts één  man telzorger die volgen s de CSI overbelast is, zich  

min der belast voelt. Voor h et overige voelen  zij zich  n iet min der belast of ku n n en  dat 

n iet zeggen . Ook al zegt bijn a de h elft w el baat te h ebben  bij de h u lpverlen in g, n aar 

h et oordeel van  de reken kamer kan  w orden  vastgesteld  dat de on dersteun in g n iet 

zich tbaar leidt tot een  vermin derin g van  de overbelastin g.  

in zet van  in stru m en ten  

Er zijn  versch illen de in strumen ten  aan gekon digd  in  h et beleidskader en  h et 

u itvoerin gsprogramma om de lasten  van  de man telzorgers te vermin deren . Z o w orden  

een  aan tal in stanties en  person en  gen oemd die de man telzorgers ofw el van  

in formatie ku n n en  voorzien  ofw el ku n n en  doorverw ijzen  n aar de steun pun ten , zoals 

Vraagw ijzer, een  in dicatiestellin gorgaan  en  overige in forman ten  en  n etw erken . Er 

w orden  ook in strumen ten  gen oemd voor de on dersteun in g, n amelijk parkeerpassen  
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(1.000) en  respijtzorg (1.750 zw aar- en  overbelaste man telzorgers of min imaal een  

derde van  deze groep ).  

 

De eerste in strumen ten  gaan  over h et in  con tact komen  met de mantelzorgers. Dit is 

in  paragraaf 5-3 aan  de orde gekomen . Daar w erd  gecon stateerd  dat h et gew en ste 

aan tal man telzorgers n iet is bereikt en  dat er geen  gegeven s zijn  over de relatie tu ssen  

h et bereik en  de in gezette in strumen ten . 

 

De stad  w ilde dat er 1.000 parkeerpassen  door Stadstoezich t zou den  w orden  

u itgedeeld . De parkeerpas w ordt n iet aan  de man telzorger toegeken d , maar aan  de 

verzorgde. Deze kan  de parkeerpas gebru iken  om bezoek voor een  gereduceerd  tarief 

in  h u n  bu u rt te laten  parkeren . H et blijkt dat er tot jan uari 2010 208 parkeerpassen  zijn  

u itgegeven .��� A l in  de tussen evaluatie is gecon stateerd  dat h et bereik ach terblijft bij 

de ambitie. In  2008 w aren  slech ts 51 passen  u itgegeven . H ierop  w erd  de regelin g per 1 

jan uari 2009 verru imd en  zijn  er afspraken  gemaakt over de voorlich tin g over deze 

pas. Deze w ijzigin g h eeft tot een  toen ame van  de u itgifte van  h et aan tal passen  geleid . 

H et is ech ter zeer on w aarschijn lijk dat de ambitie van  1.000 passen  in  2010 n og 

gerealiseerd  zal w orden .  

 

In  h et on derstaan de kader w orden  de reacties van  tw ee man telzorgers besch reven  op  

de parkeerpas. 
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De stad  streeft er n aar 1.750 man telzorgers of een  derde van  h et aan tal bereikte 

zw aar- en  overbelaste man telzorgers n aar respijtzorg te leiden . U it de tu ssen evaluatie 

blijkt dat er in  2008 62 man telzorgers doorgeleid  zijn  n aar respijtvoorzien in gen . Dit is 

3,5%  van  de 1.750 man telzorgers of bijn a 13%  van  de bereikte zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers.  

 

R espijtzorg w ordt aan  man telzorgers aan geboden  om de man telzorger vrijaf te geven , 

w aardoor de man telzorger de zorg lan ger kan  volh ouden . U it de in terview s is gebleken  

dat n iet alle man telzorgers dezelfde beh oefte h ebben  aan  respijtzorg. Veel 

man telzorgers w illen  de zorg n iet u it h an den  geven . Z o voelen  zij zich  bijvoorbeeld  

van uit h u n  relatie met de verzorgde veran tw oordelijk voor de zorg: ‘mijn  ou ders 

h ebben  altijd  voor mij gezorgd , n u  kan  ik iets teru g doen ’. Of zij geven  aan  dat de 

verzorgde alleen  door h en  verzorgd  w il w orden .  
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In  de h erijkin g w ordt de n adru k gelegd  op  de zelfredzaamheid  van  de mantelzorger 

zelf. De man telzorger kan  een  n etw erk om zich  h een  creëren  van  men sen  die 

even tueel taken  over ku n n en  n emen  of on dersteun in g ku n n en  bieden . H et 

w elzijn sw erk kan  de man telzorger h elpen  die n etw erken  op  te bou w en . In  p rin cipe 

w ordt emotion ele steun  n iet bij h et w elzijn sw erk gevon den , maar bij bijvoorbeeld  

lotgen oten  in  dit n etw erk.  

 

U it de in terview s blijkt dat lotgen oten con tact vaak w ordt aan geboden  door de 

steun pun ten , maar dat veel man telzorgers geen  beh oefte h ebben  om met men sen  die 

in  dezelfde situatie zitten  te spreken . Z e h ebben  h et bijvoorbeeld  al te d ru k of w illen  er 

n iet op  die man ier n odeloos mee w orden  gecon fron teerd . In  h et on derstaan de kader 

w orden  en kele voorbeelden  gegeven . 
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bijlage 1� on d erzoeksveran tw oord in g 

algem een  

In  h et jaarplan  2009 h eeft de reken kamer aan gekon digd  een  on derzoek te starten  n aar 

de W mo. De reken kamer w ilde zich  in  h aar on derzoek rich ten  op  één  aspect h iervan , 

n amelijk de on dersteun in g van  man telzorgers. Op  9 ju li 2009 stu u rde de reken kamer 

de on derzoeksopzet ter ken n isn ame aan  de leden  van  de gemeen teraad , aan  B en  W , 

aan  de ambtelijk eerstveran tw oordelijken , aan  de deelraden  en  

deelgemeen tebestu ren . De opzet is op  13 oktober 2009  in  de commissie 

M aatsch appelijke Dien stverlen in g, Volksgezon dh eid  en  Participatie (M VP) door de 

directeu r van  de reken kamer toegelich t.  

 

De on derzoeksw erkzaamheden  zijn  in  ju li 2009 gestart en  februari 2010 afgeron d . H et 

on derzoek, w aarvan  de bevin din gen  in  dit rapport zijn  samen gevat, beru st op  de 

verzamelin g en  an alyse van  gegeven s u it versch illen de bron n en .  

vier d eelgem een ten  

Voor h et on derzoek zijn  vier deelgemeen ten  geselecteerd  als casus: 

�� Delfshaven ; 

�� Feijen oord ;  

�� K ralin gen -Croosw ijk; 

�� Prin s A lexan der.  

 

A an  deze selectie liggen  de volgen de overw egin gen  ten  gron dslag: 

�� h et w el of n iet h ebben  van  aan vullen d  of eigen  man telzorgbeleid ; 

�� h et percen tage man telzorgers in  de deelgemeen te; 

�� de grootte van  de deelgemeen te (h oeveel kan  de deelgemeen te poten tieel bijdragen  

aan  de stedelijke doelstellin g); 

�� h et bereik van  de steun pun ten  man telzorg; 

�� h et w el of n iet aan w ezig zijn  van  Vraagw ijzer voor 1 jan uari 2009. 

 

W e h ebben  h ierbij gekozen  voor een  zo groot mogelijke spreidin g van  scores op  de 

versch illen de criteria. Volgen s de gemeen te zijn  man telzorgers in  de en e 

deelgemeen te n iet vaker zw aar- en  overbelast dan  in  de an dere deelgemeen te. De 

reken kamer h eeft daarom h et percen tage man telzorgers in  de deelgemeen te als 

criterium gebru ikt.   

 

In  tabel 1a w orden  de scores van  de geselecteerde deelgemeen ten  op  de versch illen de 

criteria w eergegeven . 
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on derzoeksm eth oden  

In  h et on derzoek zijn  versch illen de on derzoeksmeth oden  geh an teerd . T en  eerste zijn  

versch illen de documen ten  geanalyseerd , w elke voorn amelijk zijn  verzameld  bij de 

GGD en  de deelgemeen ten . H et verzamelde materiaal bestaat u it documen ten  van  

u iteen lopen de aard , zoals beleidsn ota’s, su bsidieovereen komsten  en  -besch ikkin gen , 

verslagen  van  u iteen lopen de overlegorgan en , w erkplan n en  en  on derzoeksrapporten . 

In  bijlage 4 is een  lijst met gebru ikte open bare en  direct toegan kelijke bron n en  te 

vin den .  

 

Naast documen tanalyse zijn  in terview s geh ouden  bij de Bestuu rsdien st, de GGD, de 

dien st Stadstoezich t, de geselecteerde deelgemeen ten  (ambtelijk en  bestuu rlijk) en  

w elzijn sin stellin gen  die h et steun pun t mantelzorg u itvoeren  in  de geselecteerde 

deelgemeen ten . Ook is tw eemaal gesproken  met de veran tw oordelijk w eth ouder, 

mevrouw  J. K rien s. In  bijlage 3 is een  overzich t te vin den  van  geïn terview de en  

geraadpleegde person en . Daarn aast zijn  in terview s geh ouden  met man telzorgers 

(meer daarover is te vin den  in  de volgen de paragraaf). Verder is bij betrokken en  per 

email in formatie opgevraagd . T en  slotte zijn  gegeven sbestan den  van  de steun pun ten  

man telzorg in  h et on derzoek gebru ikt.  

 

In  samen han g vormen  de boven gen oemde bron n en  (documen ten , in terview verslagen  

en  gegeven sbestan den ) de feitelijke basis voor dit on derzoek.  

selectie m an telzorgers 

Voor h et on derzoek is een  selectie gemaakt van  tw in tig man telzorgers, vijf 

man telzorgers per geselecteerde deelgemeen te. H iertoe h ebben  w e bij vier 

steun pun ten  in zich t gevraagd  in  een  gean on imiseerd  bestan d  van  zw aar- en  

overbelaste man telzorgers die zij h ebben  bereikt in  h et eerste kw artaal van  2009 

 
 
��	�77��1���������1	������)�08������	���>�9"����+������������
��:�������"�����
�	��1������������*)��#�	�������

��
�5 �)�0$����!	��
���	���3)����*��

����7���
���������	�%��
�#	�����08������	���>���
#�������������"���
��#��#���������3�)�%���#��	���������08������	���>���
#�������

������"���
��#��#��������*3)��#�	�����)���	����������77��1���������1	��������



 

 

121 geen  zorg m in d er 

(geregistreerd  staan  bij h et steun pun t). A an  de h an d  van  de gean on imiseerde 

bestan den  h ebben  w e een  selectie gemaakt van  man telzorgers.  

 

De reken kamer h eeft vijf respon den ten  per steun pun t geselecteerd  en  bij elke 

respon den t meerdere altern atieven  gegeven , voor h et geval de respon den t n iet mee 

zou  w illen  w erken . De steun pun ten  h ebben  vervolgen s con tact opgen omen  met de 

door on s geselecteerde respon den ten  om te vragen  of ze mee w ilden  w erken  met on s 

on derzoek. De reken kamer h eeft h ierop  van  de steun punten  een  lijst gekregen  met 

vijf cliën ten  per steun pun t die mee w ilden  w erken  aan  h et on derzoek. Deze zijn  

vervolgen s geïn terview d .  

 

De reken kamer h eeft geprobeerd  een  represen tatieve selectie te maken  van  zw aar- en  

overbelaste cliën ten  van  h et steun pun t. Bij de selectie is gekeken  n aar leeftijd , 

geslach t en  etn iciteit. Daarn aast is gekozen  voor cliën ten  die meerdere malen  in  

con tact w aren  gew eest met h et steun pun t. Daarmee is verzekerd  dat alle vormen  van  

h u lp  in  h et on derzoek zijn  meegen omen .  

 

H et w as n iet mogelijk om op  meer variabelen  te selecteren , aan gezien  h et bestan d  van  

zw aar- en  overbelaste man telzorgers per steun pun t n iet groot is. Bij selectie op  meer 

variabelen  w as h et n iet mogelijk om van  elke mogelijke respon den t een  altern atief te 

geven .  

represen tativiteit 

In  tabel 1b is de selectie van  man telzorgers w eergegeven  ten  opzich te van  h et totale 

bestan d  van  man telzorgers die op  dat momen t w aren  geh olpen  (in  2009). 
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De gegeven s in  Delfsh aven , Feijen oord  en  K ralin gen -Croosw ijk kw amen  u it een  

gezamen lijke registratie. H et steun pun t in  Prin s A lexan der h an teert een  eigen  

registratiesysteem. T ijden s de selectie bleek h et n iet mogelijk een  voorselectie te 

maken  van  alle zw aar- en  overbelaste man telzorgers. Dit is de reden  van  de 

on tbreken de getallen  in  de tabel. In  h et geval van  Prin s A lexan der zijn  u it de 

registratie vijf w illekeu rige cliën ten  gekozen , w aarvan  aan  de h an d  van  h et dossier 

kon  w orden  bepaald  dat deze overbelast zijn . 

 

In  tabel 1c zijn  de geselecteerde man telzorgers w at betreft h u n  geslach t, etn iciteit en  

leeftijd  afgezet tegen  de zw aar- en  overbelaste man telzorgers in  h et bestan d  van  de 

steun pun ten .  
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U it tabel 1c w ordt du idelijk dat de groep  geselecteerde zw aar- en  overbelaste 

man telzorgers w at betreft geslach t, leeftijd  en  etn iciteit beh oorlijk overeen komt met 

de geregistreerde zw aar- en  overbelaste man telzorgers bij de steun punten . A lleen  in  

K ralin gen -Croosw ijk is in  de selectie een  klein e oververtegen w oordigin g van  ou dere 

man telzorgers (65+). In  Prin s A lexan der is dit h et geval voor jon gere man telzorgers 

(18-45).  
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bijlage 2 � n orm en kader en  criteria 
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bijlage 3 � geïn terview de en  geraadpleegde person en  

M evr. B. Baan  

Dh r. J. van  Bommel 

M anager p rojecten , SM DC 

Staffun ction aris, Stich tin g M DA  

Dh r. F. Bu rggraaf  

Dh r. E. van  der Graaf 

Portefeuilleh ouder w elzijn , deelgemeen te Delfsh aven  

Bestuu rsadviseu r, deelgemeen te Delfsh aven  

Dh r. K . de Graaf Productmanager parkeren , Stadstoezich t 

M evr. B. H u isman  W mo-coördin ator, GGD 

M evr. S. H u isman  W erkveldmanager Ouderen adviesw erk 

M an telzorgon dersteun in g, SW F 

M evr. I. K laassen  M an telzorgcoördin ator, Stichtin g DOCK  

M evr. C. K olen bran der R egiodirecteu r, R otterdam Stich tin g DOCK  

M evr. J. van  der K ooij A dviseu r gebied , deelgemeen te Prin s A lexan der 

M evr. Y . K oomen  M edew erker dien stverlen in g, Stadstoezich t 

M evr. J. K rien s 

 

W eth ouder Volksgezon dh eid , W elzijn  en  M aatschappelijke 

Opvan g  

M evr. R . van  der K ru ijs Coördin ator Steun pun t M antelzorg, Delfsh aven  

Dh r. R . K ru l 

Dh r. J.C.J. M eyboom 

M evr. A . Oei 

Voorzitter dagelijks bestuu r, deelgemeen te Prin s A lexan der  

Voorzitter Raad  van  Bestuu r, SM DD 

A ccoun th ouder, deelgemeen te Delfsh aven  

Dh r. B. van  Oosten bru gge 

M evr. D. Oudsh oorn  

Coördin ator Steun pun t M antelzorg, SW F 

Voorzitter dagelijks bestuu r, deelgemeen te Feijen oord  

Dh r. V. R oozen  

M evr. M .A .M  van  R osmalen  

Dh r.  H .J. Sarin k 

A lgemeen  directeu r GGD 

Beleidsmedew erker, deelgemeen te K ralin gen -Croosw ijk 

Directeu r SM DC  

M evr. M . van  Seggelen  

Dh r. B. T an er 

Beleidsadviseu r W elzijn , deelgemeen te Feijen oord  

Sen ior beleidsadviseu r, Bestuu rsdien st 

M evr. J. van  der Valk Coördin ator in formele zorg, Stich tin g M DA  

Dh r. M . de Visser Portefeuilleh ouder W elzijn , deelgemeen te K ralin gen -

Croosw ijk 

Dh r. W . Vleugels T eamleider W elzijn  en  W ijkaan pak, JOS 

M evr. I. W iezer 

Dh r. R .A . de W ilde 

Beleidsadviseu r W elzijn , deelgemeen te Feijen oord  

Sectieleider Leefstijl &  Eerstelijn , clu ster Z orgregie, GGD 

Dh r. S. van  Z eele On derzoeker, GGD 
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bijlage 4 � geraadpleegde bron n en  

algem en e gem een telijke docu m en ten  

�� COS, ‘Bevolkin gsmon itor’, 2007. 

�� Gemeen te R otterdam, ‘Sociale in dex’, 2009. 

�� Gemeen te R otterdam, ‘W ijzigin g lijst van  bevoegdh eden  beh oren de bij de 

deelgemeen teverorden in g 2002, 06bsd12852’, 14 n ovember 2007. 

gem een telijke docu m en ten  betreffen de W m o 

�� Gemeen te R otterdam, ‘M eedoen  en  erbij blijven . Voortsch rijden d  meerjaren plan  

W mo R otterdam 2008-2010’ december 2007.  

gem een telijke docu m en ten  betreffen de m an telzorg 

�� Brief van  B en  W  aan  de raad  aan  de commissie M VP n aar aan leidin g van  vragen  

over de tu ssen evaluatie, 1 jun i 2009. 

�� GGD Rotterdam-Rijnmon d , ‘W at w il de man telzorger? Een  on derzoek n aar 

beh oeften  van  man telzorgers in  R otterdam’, oktober 2009. 

�� GGD Rotterdam Rijnmon d , ‘Zorgmon itor. R apport (Zw aar- en  overbelaste) 

M an telzorgers in  R otterdam 2007, n u lmetin g’, ju n i 2008. 

�� GGD Rotterdam-Rijnmon d , ‘Zorgmon itor. R apport man telzorg, onmisbare zorg daar 

moeten  w e zu in ig op  zijn !’, ju n i 2007. 

�� GGD Rotterdam Rijnmon d , ‘Zorgmon itor. R apport resultaten  

man telzorgsteun pun ten  2008’, februari 2009. 

�� GGD Rotterdam Rijnmon d , ‘Zorgmon itor. R apport resultaten  

man telzorgsteun pun ten  2007’, ju n i 2008. 

�� Gemeen te R otterdam, ‘Beleidskader In ten siverin g On dersteun in g M an telzorgers 
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