
 

Pagina 1 van 2 

Aan de gemeenteraad   

   

   

  M.S. de Hoop 

  Wethouder 

   

    

    

Uw brief van: 15 juni 2022 Ons kenmerk: 543158 

Uw kenmerk:  Contactpersoon: R. Verkerk  

Bijlage(n): Behoefteonderzoek onder Mantelzorgers Cluster: Maatschappij 1 

Onderwerp: Ouderenmishandeling door overbelaste mantel-

zorgers  

Doorkiesnummer: 14 0180 

 Datum: 28 juni 2022 

 

 

Beste PvdA fractie, mevrouw Jakoeb,  

 

Op 15 juni 2022 ontvingen wij uw schriftelijke vragen over ouderenmishandeling door overbelaste mantelzor-

gers. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

 

Beantwoording vragen 

Onderstaand leest u de beantwoording van de vragen. 
 

Vraag 1: Heeft de wethouder in beeld of er sprake is van ouderenmishandeling in Barendrecht? 

Antwoord: Ja, dat heb ik evenals de betrokken ambtenaren. Alle meldingen van ouderenmishandeling worden 

gemeld bij Veilig thuis en doorgezet naar het Wijkteam. Daar wordt de melding in behandeling genomen door 

de daarvoor aangewezen maatschappelijke organisatie. Indien nodig wordt een casus met mij besproken. 

 

Vraag 2: Zo ja, hoeveel meldingen zijn er de afgelopen 2 jaren bij veilig thuis binnen gekomen? 

Antwoord: Het aantal meldingen worden op regionaal niveau gerapporteerd. Bij benadering komt dat neer op 

ongeveer 1 melding per kwartaal in Barendrecht. 

 

Vraag 3: Hoeveel Barendrechtse mantelzorgers heeft u in beeld via Kijk op Welzijn? 
Antwoord: Er zijn verschillende gradaties van mantelzorgers ‘in beeld’. KijkopWelzijn biedt ondersteu-

ningstrajecten aan voor mantelzorgers die daar behoefte aan hebben. In 2021 heeft KijkopWelzijn daarvan 

118 trajecten volbracht. Verder staan er op dit moment  704 mantelzorgers in het registratiesysteem (alle 

leeftijden) van KijkopWelzijn. De mantelzorgers krijgen de maandelijkse de nieuwsbrief van KijkopWelzijn. 

Daaromheen bestaat natuurlijk nog een schil van mantelzorgers die niet in het systeem van KijkopWelzijn of 

van het Wijkteam staan, maar wel contact zoeken met incidentele vragen of met een folder/flyer al geholpen 

zijn. Dat aantal is onbekend, omdat dat niet wordt geregistreerd. 

 

Vraag 4: Is bekend hoeveel van die groep overbelast is? 
Antwoord: Landelijk is bekend dat ongeveer 9% van de mantelzorgers overbelast is. Voor Barendrecht be-

tekent dit dat het om ongeveer 65 mantelzorgers gaat. Gesteld kan worden dat overbelaste mantelzorgers 
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eerder contact zoeken met het Mantelzorg Adviespunt van KijkopWelzijn. Met de extra opdracht voor perso-

nele uitbreiding vanuit de waarderings(pluim)middelen raakt KijkopWelzijn eerder betrokken bij mantelzor-

gers. Doordat de Pluim uitgedeeld kan worden, kan er persoonlijk contact worden gelegd met mantelzorgers. 

Dit draagt bij aan een preventieve werking en is een heel mooi middel dat veel toevoegt. Hierdoor kunnen 

we eerder interveniëren en hopen wij overbelasting te voorkomen.  

 

Vraag 5: Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken? 

Antwoord: Er heeft reeds onderzoek door KijkopWelzijn plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn toege-

voegd in de bijlage. Het is altijd goed om dit te blijven volgen. 

 

Vraag 6: Bent u bereid de resultaten hiervan in de Commissie Samenleving te delen? 

Antwoord: Ja, ik licht graag de resultaten nader toe in de Commissie Samenleving, zodat wij hierover met 

elkaar in gesprek kunnen gaan.  

 

Vraag 7: Is het college ook bereid een aanpak te presenteren om overbelaste mantelzorgers beter te 

ondersteunen? 

Antwoord: Dit doen we al. In de periode van maart 2022 tot maart 2023 hebben wij een extra opdracht uitstaan 

om mantelzorgers te ondersteunen door KijkopWelzijn. Door deze opdracht kunnen minimaal 50 extra man-

telzorgers worden ondersteund. Daarnaast worden er meer respijtbijeenkomsten en educatieve activiteiten 

georganiseerd. Ook is mantelzorg een van de speerpunten in de welzijnsallianties, waarbij vele partners sig-

nalen en expertise delen over dit onderwerp.  
 
Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

M.S. de Hoop BA 


