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*Z2B2C919EAF* 
  
Geachte Adviesraad Sociaal Domein,  

 
Hartelijk dank voor uw ongevraagd advies, uitgebracht op 17 juni 2022, over 

mantelzorgondersteuning. Hierbij ontvangt u onze reactie. 

 

De ontwikkelingen die u schetst, herkennen wij ook en we beamen dat het belangrijk is dat 

ondersteuningsmogelijkheden aansluiten op de behoefte van de (overbelaste) mantelzorger. 

Wij hebben inderdaad grote waardering voor de mantelzorger en vinden goede ondersteuning 

en voorkomen van overbelasting erg belangrijk.  

 

U geeft aan behoefte te hebben aan een actueel inzicht in of Leidenaren zich voldoende 

ondersteund voelen met het ondersteuningsaanbod mantelzorgers van de gemeente. En of 

we daarmee (vroegtijdige) uitval door overbelasting voorkomen. U adviseert daarom een 

belevingsonderzoek/kwalitatieve monitoring uit te voeren en de resultaten van dit onderzoek te 

koppelen aan de inrichting van het ondersteuningsaanbod. 

 

Eerst willen we ingaan op uw suggestie om een en ander mee te nemen in de monitor sociaal 

domein. De monitor concentreert zich in hoofdzaak op het gebruik van voorzieningen die 

vallen onder de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De raad heeft besloten om de VNG 

indicatoren zoals verzameld op waarstaatjegemeente.nl (product ‘Gemeente Monitor Sociaal 

Domein) als basis voor de lokale monitor te gebruiken. Om deze reden zijn gegevens over 

mantelzorg niet opgenomen. 

 

Ten tweede heeft er naar aanleiding van uw brief een overleg plaatsgevonden tussen u, 

Incluzio Leiden en onze beleidsmedewerker mantelzorg. In dit overleg is uitgewisseld over de 

trends en ontwikkelingen beschreven in uw brief en zowel de Adviesraad en Incluzio deelden 

hun beelden en ervaringen daarbij. Ook is er ingegaan op de mantelzorgondersteuning die 

(vanuit Incluzio) geboden wordt en wat er de komende tijd op stapel staat / in ontwikkeling is.  
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We hebben begrepen dat het een goed eerste overleg is geweest en dat er een aantal 

vervolgafspraken is gemaakt: 

 

1. Incluzio Leiden verschaft meer inzicht in de 0-meting die ze eerder hebben uitgevoerd. De 

topics waar mensen op bevraagd zijn, hoeveel mensen en mantelzorgers bereikt zijn, hoe 

mantelzorgers de ondersteuning ervaren en of het hen bereikt. De resultaten worden 

uiterlijk eind september gedeeld.  

2. Incluzio zal in samenwerking met MBO Rijnland (studenten) een enquête opstellen en 

uitzetten over het aanbod mantelzorgondersteuning en hoe mantelzorgers deze ervaren. 

De Adviesraad (specifiek lid Bram Berkhout) leest en denkt hierop mee. In het najaar van 

2022 wordt dit verder opgepakt.  

3. Op dit moment wordt er vanuit het Mantelzorgakkoord een behoeftepeiling opgezet onder 

mantelzorgers met betrekking tot respijtzorg, en specifiek de behoeften naar (een vorm 

van) een respijthuis. De behoeftepeiling wordt in september uitgezet en hierover wordt 

teruggekoppeld naar de Adviesraad Sociaal Domein. 

4. Tot slot wordt de Respijtwijzer in het najaar van 2022 geëvalueerd. De resultaten hiervan 

komen in de jaarrapportage 2022 van Incluzio. Deze wordt in maart 2023 gedeeld met de 

gemeente. 

 

Hiermee zijn er een aantal goede samenwerkingsafspraken om nog beter inzicht te krijgen in 

hoe mantelzorgers de ondersteuning in Leiden ervaren en aan te sluiten bij hun behoeften.  

Wij zullen de raad informeren over de voortgang op deze afspraken tijdens de informele 

raadsbijeenkomst over de Sterke Sociale Basis (voorjaar van 2023). Door goed aan te sluiten 

op de behoeften kunnen we overbelasting voorkomen en blijft ook voor de toekomst het 

belangrijk en onmisbaar werk van mantelzorgers voor de samenleving overeind.  
 

 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Leiden, 
de Secretaris,  de Burgemeester, 

 


