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JAARVERSLAG 2013 
 

 

Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in 

Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen aan 

gemeentelijke overheden, raadsleden én organisaties die de positie en ondersteuning van mantelzorgers 

verbeteren 

 

Doel 

 

Behartigen van de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Activiteiten als voorlichtingen 

hebben tot doel het verzamelen van signalen ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging. 

 

 

Activiteiten 

 

- Intramurale mantelzorg: 

o Manifest intramurale mantelzorg 

o Bijeenkomst voor mantelzorgers en professionals over intramurale mantelzorg 

o Aandacht voor implementatie bij mantelzorgers en professionals 

o Overleg met cliëntenraden zorginstellingen om knelpunten en verbeterpunten te 

signaleren en daarover met de SIGRA in gesprek te gaan. 

o Overleg met de SIGRA. Het gesprek met de SIGRA loopt moeizaam, waardoor er  nog geen 

evaluatie van het intramurale mantelzorgbeleid met de SIGRA heeft plaatsgevonden.  

- Respijtzorg 

o Schriftelijke reactie op het RIGO-conceptrapport ‘Naar een continuüm van respijtzorg in 

2015’  

o Reactie op ‘naar een continuüm van respijtzorg in 2015’, gemeente Amsterdam.  

o Contact met M. Poorter, gemeenteraadslid PvdA over respijtzorg 

o Overleg over respijtzorg met de beleidsambtenaar van de gemeente Amsterdam 

o Schriftelijk advies m.b.t. respijtzorgaanbod n.a.v. het door de gemeenteraad aangenomen 

amendement Poorter, waardoor eenmalig 1,5 miljoen euro voor informele respijtzorg 

wordt vrijgemaakt 

o Inspreken tijdens de vergadering van de commissie Zorg van de gemeenteraad 

o Reactie op conceptbrief van de gemeente Amsterdam aanbieders respijtzorg 

o Schriftelijk formuleren van criteria besteding structurele middelen (€ 200.000) respijtzorg 

o Deelname aan brainstormsessie Informele respijtzorg, besteding middelen amendement 

Poorter 

o Deelname Factor C sessie respijtzorg, georganiseerd door de gemeente Amsterdam 

o Aanwezigheid bij cliëntenpanel respijtzorg 

mailto:info@clientenbelangamsterdam.nl
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/


 

 

 

 

Platform Mantelzorg Amsterdam 

 2 

 

 

o Overleg over de Respijtwijzer met de gemeente Amsterdam en met Mezzo 

- Politiek, gemeenteraadsverkiezingen 2014: 

o Bijeenkomst voor mantelzorgers en professionals in het kader van de verkiezingen van  

2014, met politici van vijf partijen.  

- Transities: 

o Deelname aan de kerngroep Transities van Cliëntenbelang Amsterdam (CBA) 

o Aanwezig zijn bij bijeenkomsten over de transities, georganiseerd door CBA 

o Presentatie t.b.v. het platform door een beleidsmedewerker van CBA 

- Regulier overleg met: 

o Gemeente Amsterdam 

o Markant 

o Mezzo 

- Reguliere deelname aan: 

o Stedelijke Wmo-Adviesraad 

o Cluster Algemeen CBA 

- Signalen ophalen via presentaties bij: 

o Mantelzorglunches (3) 

o Alzheimercafé (1) 

o Patiëntenverenigingen (2) 

En  

o Via telefonisch contact met alle organisaties die het PMA als haar achterban ziet 

o Via een bijeenkomst over mantelzorg t.b.v. de Wmo-raden uit de stadsdelen, i.s.m. de 

stedelijke Wmo-Adviesraad. Doel van deze bijeenkomst was ook om mantelzorg nog eens 

onder de aandacht van de Wmo-adviesraden in de stadsdelen te brengen. 

o Via media 

- Nieuwsbrieven (4) 

- Deelname aan netwerkbijeenkomsten: 

o Mezzo Debat Who Cares 

o STAR stakeholder meeting 

o Congres Kleinschalig zorgen voor ouderen 

o ICT in de informele zorg 

o VWS focusgroep informele zorg 

o Conferentie 'Van mantelzorgbeleid op papier naar bondgenootschap in de praktijk” 

o Bijeenkomst extramurale zorg ouderen (georganiseerd door het cluster Ouderen van CBA) 

o Verdiepingsbijeenkomst ‘De toekomst van allochtone mantelzorgers’ 

o Symposium over mentorschap 

o Rondetafelgesprek: samenwerking informele ondersteuning en wijkzorgteams 

o Landelijke Dag Psychische Gezondheid, thema naasten/familie 

o Conferentie Informele Zorg formeel geregeld 

o ‘De dokter zei Alzheimer: Wat nu?’ 

o Dag van de Mantelzorg 

o Week van de jonge mantelzorgers: aanwezig op Wibautcollege 

o  
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o Symposium 'Hoe haalt de mantelzorg 2020? Deelname aan de Congrescommissie. 

Medeorganisator workshop respijtzorg en workshop bijzondere mantelzorg 

o Zorgcongres D’66 

- Diversen 

o Heidag 

o Face tot face contact met  patiëntenverenigingen/verenigingen van naastbetrokkenen (3) 

o Meewerken (beoordelen vragenlijst en uitzetten van het onderzoek) aan onderzoek  

‘Informele zorg en diversiteit’ van de HvA 

o Deelname landelijke focusgroep: evaluatie van de ondersteuning aan mantelzorgers 

door verschillende instituten 

o Deelname bijeenkomst zelfredzaamheidsprofielen 

o Deelname uitzending Man bijt hond 

o Interview kerngroeplid t.b.v. de opleiding van huisartsen 

o Contact met MSD (farmaceut) over ontwikkelen project medicatietrouw, met centrale rol 

voor de mantelzorger 

o Artikel in het themanummer over mantelzorg van de SIGRA over het PMA 

o Artikel in ‘Praktijkverhalen’ op de website van Mezzo over forumdebat met politici, 

georganiseerd door het PMA 

o Geven van diverse interviews (o.a. aan De Telegraaf) 

 

 

Resultaten 

 

Intramurale mantelzorg: 

 Versterken contacten met de centrale cliëntenraden van de intramurale instellingen 

 Invloed op de beleidsvorming van SGRA en zorginstellingen 

Respijtzorg: 

 Invloed op de beleidsvorming van de gemeente 

 De kritische beschouwing van het PMA op het RIGO-rapport heeft een bijdrage geleverd aan meer 

aandacht (van gemeente en politiek) voor het perspectief van de mantelzorgers. Zo is bijvoorbeeld 

de definitie van respijtzorg (= bedoeld om overbelasting te voorkomen) aangepast 

 Mede door de activiteiten van het PMA op het gebied van respijtzorg is 1,5 miljoen euro 

vrijgemaakt voor informele respijtzorg 

 Op verzoek van de beleidsambtenaar mantelzorg van de gemeente Amsterdam input geleverd 

t.b.v. de besteding van structurele middelen (200.000 euro) voor respijtzorg 

 Ideeën aangeleverd tijdens een brainstormsessie van de gemeente Amsterdam over respijtzorg 

 Via deelname aan een cliëntenpanel, georganiseerd door CBA, over respijtzorg zijn signalen 

opgehaald. Deze zullen in 2014 met de gemeente worden besproken. 

 Respijtwijzer: kritiek van het PMA op de Respijtwijzer heeft ertoe geleid dat de gemeente 

Amsterdam aan Mezzo de opdracht heeft gegeven de respijtwijzer aan te passen 
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Transitie AWBZ/Wmo 

 Inbrengen van hert perspectief van de mantelzorger tijdens bijeenkomsten over de transities 

georganiseerd door CBA; CBA heeft dit perspectief meegenomen in de collectieve 

belangenbehartiging 

Bijeenkomst in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 

 Mantelzorgers en professionals hebben de gelegenheid gekregen hun signalen over mantelzorg bij 

politici neer te leggen 

 Beleidsbeïnvloeding in brede zin 

 Bekendheid PMA 

Reguliere overleggen 

 Gemeente: beleidsbeïnvloeding, met name op het gebied van respijtzorg (resultaten zie boven) 

 Markant: aan de orde gesteld: digitalisering van de mantelzorgpas. De haalbaarheid daarvan wordt 

in 2014 bekeken; uitwisselen van beleidsontwikkelingen en bespreken signalen 

 Mezzo: aanpassing respijtwijzer + signalen besproken. Wederzijdse informatie-uitwisseling op 

actuele ontwikkelingen 

Deelname Stedelijke Wmo-Adviesraad 

 Samenwerken op het gebied van respijtzorg  

 Aandacht gevraagd voor wonen en jonge mantelzorgers 

Cluster Algemeen 

 Uitwisselen van signalen die meegenomen worden t.b.v. de beleidsbeïnvloeding 

Signalen ophalen 

 D.m.v. belronde met de achterban zijn signalen geïnventariseerd, geanalyseerd. Ze worden in 2014 

meegenomen in de collectieve belangenbehartiging 

Nieuwsbrieven 

 Achterban en professionals zijn geïnformeerd over de standpunten en activiteiten van het Platform 

Mantelzorg Amsterdam 

 Positieve waardering voor de Nieuwsbrief 

Deelname netwerkbijeenkomsten 

 Deskundigheidbevordering 

 Meningsvorming 

 Profileren standpunten 

 Netwerken 

 Op de hoogte zijn van actualiteiten 

 Bekendheid geven aan het PMA 

Heidag 

 Teambuilding en onderlinge afstemming 
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Face to face contacten: 

 Ophalen signalen 

Medewerking onderzoek HvA: Informele zorg en diversiteit 

 Via het PMA hebben 60 mensen een vragenlijst ingevuld 

Deelname landelijke focusgroep Informele Zorg (VWS) 

 Inbreng t.a.v. de beoordeling van de verschillende instituten die zich met mantelzorg 

bezighouden 

Deelname bijeenkomst zelfredzaamheidsprofielen CBA 

 Deskundigheidsbevordering 

 Inbreng van het perspectief van de mantelzorger 

Interview kerngroeplid t.b.v. de opleiding van huisartsen 

 Huisartsen in opleiding hebben meer aandacht voor de positie van GGz mantelzorgers 

Contact met MSD (farmaceut) over ontwikkelen project medicatietrouw, met centrale rol voor de 

mantelzorger 

 Er is nog geen concreet resultaat te benoemen. Het project is nog in de voorbereidende fase 

Artikel in het themanummer over mantelzorg van de SIGRA over het PMA 

 Meer bekendheid van het PMA bij SIGRA-leden  

Artikel in ‘Praktijkverhalen’ op de website van Mezzo over forumdebat met politici, georganiseerd 

door het PMA 

 Meer bekendheid van het PMA en de standpunten van het PMA 

Geven van diverse interviews (o.a. aan De Telegraaf) 

 Meer bekendheid van het PMA en de standpunten van het PMA 

 

 

Samenwerkingspartners 

 

Stedelijke Wmo-Adviesraad, Mezzo, Markant, Dynamo, Combiwel, Amsta, Alzheimerstichting, MSVN, 

Vereniging van Reumaptiënten 

 

 

Financiering 

 

Gemeente Amsterdam (reguliere subsidie) 

 


