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Jaarverslag Platform Mantelzorg 2014 

 

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.  

 

1. Collectieve belangenbehartiging via:  

 

Regulier overleg met:  

 

 Gemeente Amsterdam 

 Markant  

 Mezzo  

 

Reguliere deelname aan:  

 

 Stedelijke Wmo-Adviesraad 

 Cluster Algemeen (Cliëntenbelang Amsterdam) 

 Manifestgroep Informele Zorg 

 

Politiek 

 Overleg met gemeenteraadsleden GroenLinks, SP, D’66, VVD. 

 Deelname aan politiek debat Cliëntenbelang Amsterdam. 

 Deelname aan kennismakingsgesprek met nieuw gemeenteraadsleden. 

 Deelname bijeenkomst CBA uitvoeringsbesluiten AWBZ-Wmo besproken.  

 Reactie op concepttekst Uitvoeringsbesluit. 

 Reactie op concept-Wmo verordening gemeente Amsterdam. 

 Reactie op Meerjarenbeleidsplan gemeente Amsterdam en input voor reactie CBA op het 

meerjarenbeleidsplan. 

 Bespreken visie PMA op beleid dagbesteding met beleidsambtenaar gemeente Amsterdam. 

 Input t.b.v. rapport Rekenkamer gemeente Amsterdam. 

 Advies aan de gemeente m.b.t. mantelzorgcompliment. 

 Input t.b.v. campagne mantelzorg van de gemeente Amsterdam. 

 

Deelname aan netwerkbijeenkomsten:  

 Nieuwjaarsdebat Mezzo. 



 

 

 workshop informele zorg in de GGz en maatschappelijke opvang, georganiseerd door 

Cliëntenbelang Amsterdam. 

 Congres ‘Dementie en de grote stad’. 

 Informatiebijeenkomst wet langdurige zorg (Cliëntenbelang Amsterdam). 

 Congres VU, Symposium Life goes on (dementie). 

 Themabijeenkomst Cliëntenraden Langdurige Zorg. 

 Landelijke Kringbijeenkomst Individuele Belangenbehartiging Mantelzorg. 

 Discussiebijeenkomst over de Gespecialiseerde Dagbesteding onder de WMO. PuurZuid en 

Dynamo werken aan de opzet van het Dagbestedingsproject ‘de Buurtsociëteit’. 

 Diverse overleggen rond wijkzorg, HbH, ondersteuningsplan. 

 Deelname aan de kerngroep Transities van Cliëntenbelang Amsterdam.  

 

Pers 

 Artikel in De Telegraaf. 

 We hebben voldaan aan de vraag van diverse media om deskundigen cq mantelzorgers te 

leveren. Dit heeft onder meer geleid tot een radio-interview met Peter van Vegten en interview 

met Piet Borst in de Volkskrant. 

 

 

Diversen 

 Aanwezig zijn bij bijeenkomsten van Cliëntenbelang Amsterdam over de transities. 

 Deelname bijeenkomst versnellingskamer, ministerie van VWS en VNG Rond herijking 

basisfuncties mantelzorg 

 Deelname aan overleg georganiseerd door  de SIGRA over complexe respijtzorg. 

 Deelname aan de voice-overgroep onderzoek wijkzorg Centrum voor Cliëntervaringen. 

 Medewerking verlenen aan onderzoek VUmc ‘Ervaren regie en kwaliteit van zorg’ 

 

 

2. Signalen ophalen via:  

 

 Mantelzorglunches (5) 

 Patiëntenverenigingen (1) 

 Bezoek Alzheimercafé’s (12) 

 Achterbanbijeenkomsten (2) 

 Media/literatuur 

 Externe contacten 

 Bezoek aan dagbesteding voor mensen met dementie om verder geïnformeerd te worden 

over hoe men kwaliteit kan bieden en toch ook kan bezuinigen. 

Netwerkbijeenkomsten 

 Nieuwjaarsdebat Mezzo, onderwerp ‘Technologie in de zorg thuis’. 



 

 

 Workshop informele zorg in de GGz en maatschappelijke opvang, georganiseerd door 

Cliëntenbelang Amsterdam. 

 congres ‘Dementie en de grote stad’. 

 Informatiebijeenkomst Wet langdurige zorg. 

 Congres VU, Symposium Life goes on (dementie). 

 Themabijeenkomst Cliëntenraden Langdurige Zorg. 

 Landelijke Kringbijeenkomst Individuele Belangenbehartiging Mantelzorg. 

 Congres In Voor Zorg, Samenredzaamheid. 

 In voor Zorg. Winterzorgbeurs. 

 In Voor Zorg, Implementatie Wet Langdurige Zorg. 

 Congres  ‘Aandacht voor veerkracht’ 

 

3. Communicatie via 

 

 Achterbanbijeenkomsten 

 Nieuwsbrieven (3) 

 Artikel De Telegraaf 

 Filmpje respijtzorg 

 

  

4. Diversen 

 

 Heidag 

 Deelname aan de bijeenkomst van WZS over dagbesteding voor de doelgroepen PG, SOM en 

LG. 

 Overleg met beleidsmedewerkers van CBA over signaleringssystematiek. 

 Deelname aan Marktkramen carrousel t.b.v. de Dag van de Mantelzorg. 

 Medewerking verlenen aan onderzoek UvA (in kaart brengen waaraan Amsterdammers met 

dementie en hun mantelzorgers behoefte aan hebben). 

 Overleg met en informeren externe partner t.b.v. in kaart te brengen behoeften 

Amsterdammers met dementie en hun mantelzorgers.  

 Gesprek met vertegenwoordigers van Wijhelpen.nl om te komen tot digitalisering van de 

mantelzorgpas. 

 Bijwonen pitches Zorgaanbieders dagbesteding. 

 Mezzo ledenbijeenkomst. Stand bemenst om mensen te informeren over hoe wij met politici in 

gesprek gaan. 

 Gesprek gehad met sleutelfiguur i.v.m. haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden voor 

logeervoorziening t.b.v. mensen met dementie (respijt). 

 Aanzet gemaakt voor signaleringslijst PMA , afstemming met signaleringssystematiek 

Cliëntenbelang Amsterdam. 

 Start vernieuwing visiedocument PMA. Afronding voorjaar 2015 

 

  

 



 

 

Resultaten 

 

Een groot deel van het werk van het Platform Mantelzorg bestaat uit beleidsbeïnvloeding. Het is 

niet altijd zichtbaar wat daarvan de onmiddellijk resultaten zijn.  

Resultaten: 

 Vrijwel alle opmerkingen van het PMA op het concept-Meerjarenbeleidsplan van de  

gemeente zijn overgenomen in de uiteindelijke tekst. 

 Het filmpje over respijtzorg wordt door meerdere partijen gebruikt voor voorlichting over 

mantelzorg/scholing. 

 De input van het platform tijdens het gesprek met de Rekenkamer is vrijwel integraal 

overgenomen. 

 Mantelzorgers hebben informatie (via mantelzorglunches en andere voorlichtingen 

gekregen over het PMA, de Wmo en andere onderwerpen die voor mantelzorgers van 

belang zijn. 

 Het verschil tussen vrijwilligers en mantelzorgers is op de kaart gezet. Helaas heeft de 

gemeente Amsterdam de visie van het PMA daarop niet overgenomen. 

 De brochure ‘Transitie AWBZ/Wmo’ met de standpunten van het PMA is breed verspreid, 

onder andere onder politici en beleidsmakers.  

 Signalen, o.a. over dagbesteding, zijn gedeeld met politici. 

 Er is aandacht voor respijtzorg. Het PMA heeft daar een bijdrage aan geleverd.  

 

 

 

 

 

  

 

 


