Nieuwsbrief Mantelzorg februari 2022

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Mantelzorg

In elke nieuwsbrief Mantelzorg geven we extra aandacht aan
een dienst die u kunt vinden in de Mantelzorgwaaier. Dit keer
de ‘Mantelzorgmakelaar'. Een nieuwe beroepsgroep in
Nederland die mogelijk wat voor u kan betekenen. Ook lichten
we toe wat een Onafhankelijke Inwonersondersteuner kan
betekenen, een praktische dienst van Stimenz.
Heeft u vragen, tips of wilt u meer informatie neem dan
contact op met 0318 208080, stuur een mail naar
info@malkander-ede.nl of bekijk onze website.

Mantelzorgmakelaars werkzaam in de gemeente Ede

V.l.n.r. Hildegunn Salberg, Godelieve Bredenbeek, Paula Gommers
Wie zijn de mantelzorgmakelaars in Ede?
Op dit moment zijn er drie gecertificeerde zelfstandig mantelzorgmakelaars werkzaam in de
gemeente Ede: Hildegunn Salberg, Godelieve Bredenbeek en Paula Gommers. Wij hebben
contact met elkaar gezocht omdat we allemaal één doel voor ogen hebben:
Wij willen u als mantelzorger ontzorgen! U de zorg voor uw naaste en wij de zorg voor het
uitzoek- en regelwerk. Mantelzorgmakelaar is voor veel mensen die met mantelzorg te maken
hebben, nog een onbekend beroep en daar willen wij verandering in brengen. U hoeft niet alles
alleen uit te zoeken als mantelzorger. Wij kunnen u daar professioneel en onafhankelijk bij
ondersteunen. Mantelzorgmakelaar klinkt voor veel mensen onbekend in de oren en daar willen
we verandering in brengen. Een mantelzorgmakelaar kan u namelijk daadwerkelijk ontlasten
zodat u meer tijd en energie overhoudt om voor uw naaste te zorgen en te zijn.
Hoe werken wij?
Bij voorkeur komen wij persoonlijk bij u op bezoek voor een gesprek over uw situatie.
Vervolgens gaan wij u naar aanleiding van de geïnventariseerde knelpunten en/of vragen,
informeren over de mogelijkheden en consequenties. Wij zijn bekend met de wet- en
regelgeving waar u als mantelzorger mee te maken heeft en hierdoor goed in staat om u juist te
informeren. Samen overleggen we of u zelf verder kunt met de gegeven informatie, of dat u
daadwerkelijk hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld:
Aanvragen van een hulpmiddel, zoals een scootmobiel, een tandem ect.
De aanvraag van een PGB
De aanvraag van een indicatie ( Jeugdwet, WMO of WLZ)
Invullen van formulieren en contact onderhouden met instanties
Voorbereiden van gesprekken: zoals een keukentafelgesprek bij een WMO aanvraag of een
bewuste keuzegesprek bij het aanvragen van een PGB.
Wij zijn opgeleid om breed naar de situatie van de mantelzorger te kijken, zoals het moeilijk
combineren van zorg en werk, de financiële consequenties wat mantelzorg met zich mee kan
brengen en de stress die vaak met mantelzorgen gepaard gaat.
Goede informatie is het halve werk
Er wordt van u verwacht om van alle markten thuis te zijn, en daarnaast ook benodigde tijd en
energie te hebben. In de praktijk merken wij dat veel mantelzorgers juist niet toekomen aan
uitzoek- en regeltaken en verdwalen in wet- en regelgeving. Daarvoor biedt een
mantelzorgmakelaar uitkomst.
Mantelzorgen kan mooi en waardevol zijn, zolang er een goede balans is. Alleen dan kunt u uw
taken als mantelzorger goed blijven uitvoeren. We hopen dat door deze kennismaking de
drempel wordt verlaagd om contact met ons te zoeken. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt en
wij denken graag met u mee.
Vergoeding
Onze dienstverlening als mantelzorgmakelaar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering
van uw ziektekostenverzekering. U kunt natuurlijk ook particulier betalen. Voor verdere
informatie kunt u ons altijd bellen of e-mailen.
U kunt ons bereiken via:
Hildegunn Salberg: 06 -15010191, info@omsyn.nl of www.omsyn.nl
Godelieve Bredenbeek: 06 - 23906576, info@mantelzorgwijs.nl of www.mantelzorgwijs.nl
Paula Gommers: 06 - 1752 6584, info@mantelzorgmakelaarede.nl of
www.mantelzorgmakelaarede.nl
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van beroepsvereniging van
mantelzorgmakelaar: www.bmzm.nl

Onafhankelijke inwonersondersteuning Ede
Heb je vragen over het regelen van zorg/ondersteuning? Of
heb je binnenkort een gesprek met bijvoorbeeld de
gemeente/UWV/CIZ en wil je hier samen met iemand op
voorbereiden?
Bel
dan
met
de
onafhankelijke
inwonersondersteuners in Ede.
In de gemeente Ede zijn we met drie onafhankelijke inwonersondersteuners en helpen we graag met uw hulpvraag. De
onafhankelijke inwonersondersteuners zijn: Hagar Bogers,
Marjolein Poort en Arine Bloed. De inwonersondersteuner
geeft informatie en kan helpen om zaken op een rij te zetten.
Samen kijken we vanuit uw belang naar de mogelijkheden. De inwonersondersteuner kent de
weg naar verschillende instanties en organisaties in Ede. Ook kijken we met u of er mensen in
uw omgeving zijn die u verder kunnen helpen.

Er zijn veel verschillende zorgwetten en mogelijkheden zoals: WLZ (Wet Langdurige Zorg),
WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), ZvW (Zorgverzekeringswet), JW (Jeugd wet),
PGB (Persoonsgebonden budget), UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).
Hierbinnen kijken wij met u mee naar alle mogelijkheden.
De onafhankelijke inwonersondersteuners werken bij Stimenz in Ede. Wilt u meer informatie of
een vraag stellen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 17.00 telefonisch bereikbaar op 088 – 7846 489. Of stuur een mail naar:
inwonersondersteuningede@stimenz.nl
Vanaf 23 februari 2022 zijn wij op de even weken van 10.30 - 12.30 uur te vinden bij de Doe &
Leerplaats (Van der Hagenstraat 125-947) om al uw vragen met betrekking tot zorg en
hulpvragen te beantwoorden. Voor meer informatie, zie de website
www.stimenz.nl/inwonersondersteuningede

Wat doen de sociaal werkers mantelzorg van Malkander?
Voor de meeste inwoners van Ede is ons werk niet bekend. Dit komt doordat een groot deel van
ons werk achter de schermen plaats vind. Daarom in het kort een impressie van ons werk.
Ondersteuningsgesprekken
In iedere wijk zijn sociaal werkers aanwezig, die met u een aantal gesprekken kunnen voeren.
In de gesprekken is er aandacht voor uw vragen en zorgen. Sociaal werkers denken met u mee
van welke diensten u gebruik kunt maken en of daar een indicatie voor nodig is of niet. Of om
een plan te maken hoe u balans houdt tussen werk en zorg. Het kan ook zijn dat alle taken u
teveel worden. Dan kan een sociaal werker de zaken met u op een rij zetten om keuzes te
maken zodat er meer ruimte ontstaat. Deze gesprekken zijn gratis.
Bewustwording bevorderen
We maken (zorg)professionals, vrijwilligers, scholen en andere organisaties bewust van de
(jonge) mantelzorgers om hen heen. We denken met hen mee wat ze kunnen bijdragen om
mantelzorgers in balans te houden. We merken dat er steeds meer mensen zijn die bekend zijn
met de term mantelzorg. Toch weten mensen vaak niet wat ze kunnen doen voor mantelzorgers
of welke mogelijkheden er zijn. Daarom gaan wij door met voorlichtingen en trainingen geven.
En met onze nieuwsbrieven.
Samenwerken
Omdat inmiddels bijna 1 op de 4 mensen in Ede mantelzorg geeft (29.000 inwoners), vinden wij
het essentieel om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij wat we voor ogen hebben:
mantelzorgers helpen de balans te bewaren. Hieronder een paar voorbeelden van
samenwerkingsverbanden waar Malkander deel van uitmaakt:
In Voor Mantelzorg Ede
Een netwerk van vrijwilligers en professionals die in Ede werkzaam zijn. Samen werken we aan
bewustzijn onder onze collega’s en andere professionals, aan een inlooppunt en de
mantelzorgwaaier is ontstaan uit dit samenwerkingsverband.
Werkgroep Mantelzorg, Actieprogramma Versterken Sociale Basis
Diverse professionals uit zorg en welzijn, die op beleidsniveau signalen delen en uitwerken.
Samenwerking gemeente Ede Afdeling WMO
Mantelzorgers kunnen tijdelijk een jaar huishoudelijk hulp ontvangen met daarnaast
ondersteuning van een Sociaal werker van Malkander.
Activiteiten
Cursussen of workshops geven, zoals ‘Cursus Omgaan met Dementie’. Ontmoetingen in de
wijk, zoals een gespreksgroep over mantelzorg of het samen organiseren van een
Mantelzorgtrefpunt. Dag van de Mantelzorg: elk jaar op 10 november een evenement en/of actie
om mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Even voorstellen

Ik ben Jan Jong, inmiddels 10 jaar werkzaam bij Malkander. Ik
kom uit Noord-Holland en ben Maatschappelijk Werk gaan
studeren aan de CHE en toen in het mooie Ede terecht
gekomen.
Ik ben getrouwd, heb 4 zoons en heb de nodige persoonlijke
ervaringen met mantelzorgen.
Als Sociaal Werker wil ik Ede ‘mantelzorgvriendelijker’ maken,
zodat het zorgen wat lichter wordt voor u.

En ik ben Judith Hoogeveen, 42 jaar en woon met mijn gezin
in Apeldoorn.
Sinds 1 januari ben ik gestart bij Malkander als sociaal werker
en houdt mij bezig met mantelzorg en Informatief huisbezoek
80 plus. Ik ben hiervoor werkzaam geweest als
ouderenadviseur in de gemeentes Barneveld en Den Haag. In
mijn vorige functies heb ik ook ouderen en mantelzorgers
ondersteund.
Samen met mijn collega Jan Jong zal ik mij inzetten voor
mantelzorgers in de gemeente Ede en vind ik het van belang
om mantelzorgers te ontlasten om de zorg te kunnen dragen.

Weetjes en tips....
Mantelzorgwaaier
De Mantelzorgwaaier geeft inzicht in diensten voor
mantelzorgers. De waaier bevat negen categorieën,
waaronder Vervangende zorg, Financiën en Praktische hulp.
Deze mantelzorgwaaier is speciaal ontwikkeld voor zowel
mantelzorgers als professionals en vrijwilligers door
Malkander, Stimenz, Gemeente Ede, Opella, Het
Maanderzand en Senior Service. De mantelzorgwaaier is
zowel als digitale versie als een (gratis) papieren versie, die
u hier kunt aanvragen.

Slimme Lijst bedragen PGB: alle bedragen van 2022 bij de
hand
Met een pgb heb je met allerlei bedragen te maken. Denk aan
de hoogte van je budget en de uurtarieven die je je zorgverleners mag betalen. Deze worden
ieder jaar opnieuw vastgesteld. En ze zijn per wet verschillend. Met deze Slimme Lijst heb je
alle bedragen van 2022 bij de hand.
Jonge mantelzorgers mogen langer in huurhuis blijven na overlijden ouders
Meerderjarige kinderen hoeven niet langer binnen twee maanden na overlijden van hun
ouder(s) de ouderlijke huurwoning te verlaten. Zo krijgen jongeren de tijd voor rouwverwerking.
Dat is goed nieuws voor jonge mantelzorgers. Lees hier meer.
Nieuw Mantelzorgtrefpunt in Ede Zuid
In Ede Zuid start een nieuwe ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Elke vierde donderdag van
de maand van 13.30 - 15.30 uur in Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1 in Ede.
Het Mantelzorgtrefpunt is een ontmoetingsplek waar u met gelijkgestemden persoonlijke
ervaringen en de gevoelens die het zorgen met zich meebrengt kunt delen. U krijgt dan de
waardering voor wat u doet. Deze gesprekken zijn onder begeleiding van een professionele
gespreksleider in een vertrouwde en veilige omgeving. Ga voor meer informatie naar de website
van mantelzorgtrefpunt.
Ruim 80% mantelzorgers vangt afgeschaalde professionele zorg op
Een derde van de mantelzorgers die hulp krijgt van professionals heeft te maken met
afgeschaalde zorg. Van hen had bijna de helft regelmatig tot zeer vaak het gevoel de zorg niet
meer aan te kunnen. Doordat ruim 80% van deze mantelzorgers de afgeschaalde ofwel
afgenomen zorg (deels) zelf opvangt. Lees hier meer.
MantelzorgNL lanceert podcastreeks ‘Tussen thuis en
verpleeghuis’ op nieuw podcastkanaal
Tussen thuis wonen en het verpleeghuis komen steeds meer
tussenvormen, waarin nieuwe mogelijkheden van mantelzorg
ontstaan.
Tegelijkertijd is er op dit moment te weinig aanbod om aan de
stijgende vraag te voorzien. Beluister de podcast

Nieuwsbrief over JMZ GO!
Elke maand verschijnt de JMZ Special! Voor en over Jonge
Mantelzorgers. Hierin houden we jullie op de hoogte van
allerlei wetenswaardigheden, activiteiten en cursussen.
Daarnaast staat het vol leuke tips. De nieuwsbrief is gratis. Lees hier de nieuwsbrief van januari
2022
Kijktip
2Doc: 'Het leven gaat niet altijd over tulpen'
Het leven van de familie Schouten draait om tulpen en
topsport. Als moeder Jolanda een hersenbloeding krijgt,
verandert alles. Een portret van een sprankelende familie met
de nodige zorgen. Bekijk de documentaire.

Agenda
Alzheimer Café
Data: 17 maart Dementie en logopedie en 21 april Muziek en dementie
Tijdstip: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Cultura, Molenstraat 45, lift naar 2e verdieping 6711 AW Ede (Parkeren: op het
Kuiperplein is na 18 uur gratis.)
Aanmelden: Vooraf e-mail sturen aan Richelle Welker, r.welker@alzheimervrijwilligers.nl
Cursus ‘Omgaan met Borderline’ (8 bijeenkomsten)
Data: Maandag 14 en 21 maart, 4, 11 en 25 april, 9, 16 en 23 mei 2022
Tijdstip: 18.30 - 20.30 uur.
Locatie: Buurthuis De Meerpaal, Industrielaan 1, 6717 EL Ede
Kosten: €30,Aanmelden: via 026 - 3124 483 of preventie@propersona.nl
Alleen inwoners van gemeente Ede kunnen deelnemen aan de cursus.
Workshop 'Het grote geluk in kleine dingen'
Datum: 17 mei
Tijdstip: 11.00 - 12.00 uur
Locatie Ericahorst, Proosdijerveldweg 55, 6714 AA Ede
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Cursus ‘Omgaan met Dementie (4 bijeenkomsten)
Data: 10, 17, 24 en 31 mei
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: De Broek-akker, Hof van Sint Pieter 41, 6721 TN Bennekom
Kosten: €35,Aanmelden: via jhoogeveen@malkander-ede.nl of 0318 - 20 8080. Maximaal 12 deelnemers,
alleen voor mantelzorgers.
Escaperoom voor JMZ'ers 6 t/m 12 jaar
Datum: 11 maart
Tijdstip: Vanaf 15.30 - 17.00 uur
Locatie: Otterlo Events
Aanmelden: jmzgo@malkander-ede.nl
Let op: maximaal 10 deelnemers!
Gratis Cursusaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers in Ede:
Maandag 21 maart: ‘Aan de slag met je stresshandleiding’
Donderdag 31 maart: ‘Grenzen aangeven’ aan bod'
Vrijdag 5 april: ‘Cultuur sensitief werken’
Donderdag 7 april: 'Niet pluis gevoel’
Woensdag 17 mei: Een creatieve cursus Macramé
De cursus ‘Psychiatrie in Vogelvlucht’ volgt later.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven
Mantelzorgtrefpunt Lunteren
Data: Elke 4e woensdag van de maand.
Start: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Ana Upu: Van der Duyn van Maasdamstraat 16, 6741 WP Lunteren
Aanmelden: info@mantelzorgtrefpunt.nl
Mantelzorgtrefpunt Themabijeenkomst Mantelzorg en Veerkracht
Data: 7 maart
Tijdstip: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: Ana Upu: Van der Duyn van Maasdamstraat 16, 6741 WP Lunteren
Aanmelden: info@mantelzorgtrefpunt.nl
Mantelzorgtrefpunt Veldhuizen-Kernhem
Data: Elke 4e dinsdag van de maand
Tijdstip: Inloop 13.30 uur., start 14.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: Buurtcentrum De Velder: Munnikenhof 17, 6715 EC Ede
Aanmelden: info@mantelzorgtrefpunt.nl
Toon Hermans Huis Ede
Iedereen die met kanker te maken heeft, is welkom bij het Toon Hermans Huis.
Data: Inloop elke dinsdag–, woensdag- en donderdagmiddag
Tijdstip: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ, Ede
Contact: via 06 - 22 161 969 of info@toonhermanshuisede.nl
Het Toon Hermans Huis Ede biedt diverse activiteiten aan, zoals schilderen, koor, spelletjes,
spreekuur. Kijk hier voor meer informatie.

Facebook

Twitter

Website

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u ivanzeijst@malkander-ede.nl
toe aan uw adresboek.

