Activiteitenplan 2018 Stichting Mantelzorg Adviesraad Zwolle
Doel 1. Het bijwonen van bijeenkomsten voor mantelzorgers.
De Mantelzorg Adviesraad:
-

probeert bij bijeenkomsten, die voor mantelzorgers georganiseerd worden, aanwezig
te zijn om zo in contact te komen met mantelzorgers uit de gemeente Zwolle;
probeert de eigen achterban te vergroten;
biedt een luisterend oor aan de individuele mantelzorger om haar/zijn belangen te
kunnen behartigen;
benadert actief de achterban om hiermee een vaste groep van ‘volgers’ te bereiken.

Alle leden van de Mantelzorg Adviesraad vertegenwoordigen de Raad door hun
aanwezigheid bij de verschillende mantelzorgactiviteiten.
Daarnaast onderhouden de leden in hun eigen kring contact met mantelzorgers.
Als belangenvertegenwoordiger is in 2016 een Facebook-groep opgericht om ook via dit
medium de contacten met de achterban te onderhouden.
In 2018 kunnen we via de website en de Facebook-groep de mantelzorgers van Zwolle
informeren en adviseren.
De Mantelzorg Adviesraad gaat in de tweede helft van 2017 haar informatiefolder
actualiseren/vernieuwen, zodat in 2018 ook via dit medium mantelzorgers geïnformeerd
kunnen worden.
Doel 2. Het in contact komen met zorg- en welzijnsorganisaties en de politiek om zo de
positie van de mantelzorgers onder de aandacht te brengen.
De Mantelzorg Adviesraad:
- vindt het belangrijk dat zorgaanbieders mantelzorgers gaan zien als volwaardige
partij naast de zorgvrager;
- streeft ernaar dat zorgaanbieders mantelzorgbeleid gaan formuleren en kenbaar
maken en dit beleid in praktijk gaan brengen;
- blijft in gesprek met het Steunpunt Mantelzorg om de belangen van de mantelzorgers
te behartigen;
- spreekt met de politiek over mantelzorg.
Door niet alleen de georganiseerde bijeenkomsten af te wachten, maar ook actief contacten
te leggen, willen we bereiken dat professionals niet alleen praten over mantelzorgers maar
ook met mantelzorgers
Doel 3. Overleg
De Mantelzorg Adviesraad:
- geeft signalen van mantelzorgers rechtstreeks door richting Participatieraad, Steunpunt
Mantelzorg en/of gemeente;
- is betrokken bij het opstellen en beoordelen van het mantelzorgbeleid van de gemeente
en kan door ervaringsdeskundigheid de gemeente hierover adviseren;
- heeft gevraagd contact met leden van de gemeenteraad.
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Doel 4. In Zwolle meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, school
en/of studie en mantelzorg bewerkstelligen.
De Mantelzorg Adviesraad:
- wil werkgevers duidelijk maken dat werkende mantelzorgers niet alleen zijn geholpen met
verlofregelingen, maar dat ze behoefte hebben aan maatwerk;
- vraagt aandacht voor de jonge mantelzorger in een onderwijssituatie en voor de ouders
die mantelzorger zijn.
- wil onderwijsinstellingen erop wijzen dat een leerling/student die een mantelzorgtaak
heeft, een specifieke benadering nodig heeft en door de situatie niet flexibel kan zijn.
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