
 
Bijlage 1; Overzicht voorzieningen/ ontwikkelingen Mantelzorgbeleid 2019-2022 

 

Ondersteunen Verlichten waarderen 

Expertise centrum MEE 
Mantelzorg 
Oa. mantelzorg- en 
respijtconsulenten, cursussen, 
workshops, maatjes, 
lotgenotencontacten  

Vervangende mantelzorg aan 
huis 
Deze voorziening is gericht op 
mantelzorgers die tijdelijk extra 
ondersteuning kunnen gebruiken om 
overbelasting te voorkomen. 

Dordtpas voor mantelzorgers 
Sinds 1 januari 2020 bieden we 
mantelzorgers de Dordtpas aan met 
daarop een tegoed van €75,- als 
individuele mantelzorgwaardering. De 
Dordtpas bieden we gratis aan onze 
mantelzorgers om hen op individuele 
wijze te waarderen en bedanken voor 
hun inzet. 

Mantelzorg klankbordgroep 
8-10 mantelzorgers gaan met ons in 
gesprek (3 x pj) We peilen zo de 
behoeften van mantelzorgers en hun 
input nemen we mee in de (door-) 
ontwikkeling van beleid. 

Logeerzorg Parkhuis 
Het biedt mantelzorgers die zorgen 
voor iemand met beginnende 
dementie de mogelijkheid de 
mantelzorgtaken tijdelijk en volledig 
over te dragen en de zorgvrager te 
laten logeren in een veilige en 
passende omgeving 

De dag van de mantelzorg 
Ieder jaar zetten we mantelzorgers 
rondom de dag van de mantelzorg (7 
november) in het zonnetje. Sinds 
2020 doen we dit door een high-tea 
aan huis te bezorgen. Er is plek voor 
1000 mantelzorgers. 

Bewustwordingscampagne 
De campagne is er op gericht 
mantelzorgers, betrokkenen en 
professionals te informeren, te 
inspireren en te activeren om gebruik 
te maken van de voorzieningen die er 
voor hen zijn. 

Zorg voor Jezelf programma 
met Zorg voor jezelf richten we ons 
op preventie, in de breedste zin van 
het woord. De activiteiten zijn 
bedoeld om mantelzorgers 
handvatten te geven om te leren 
omgaan met hun zorgsituatie en het 
(terug) vinden van de zorgbalans. 

Mantelzorg verwenweek 
in de week direct na de dag van de 
mantelzorg organiseren verschillende 
maatschappelijk betrokken 
activiteiten zoals bloemschikken of 
yoga waar mantelzorgers gratis aan 
deel mogen nemen. 

 Helpmijzorgen.nl 
is een online platform waar het 
respijtzorgaanbod in Dordrecht 
laagdrempelig en overzichtelijk wordt 
aangeboden. De site richt zich op 
mantelzorgers en professionals. 

Week van de jonge 
mantelzorger 
In de eerste week van juni wordt  
speciaal voor deze groep een 
activiteit georganiseerd en een 
cadeautje uitgedeeld. 

 Mantelzorgparkeren 
De parkeerregelingen zijn op 2 januari 
2020 gestart en mogen een succes 
genoemd worden. Mantelzorgers 
kunnen een tegemoetkoming in de 
parkeerkosten ontvangen wanneer: 

- de mantelzorger zorgt voor 
iemand die woont in 
gereguleerd gebied betaald 
parkeren; 

- de mantelzorger de 
zorgvrager naar het Albert 
Schweitzer ziekenhuis moet 
brengen voor een 
ziekenhuisbezoek en moet 
parkeren op het 
Gezondheidspark 

 

 


