
Ineke Folgerts (52 jaar) uit Helmond is werkzaam bij de LEVgroep als mantelzorg- 
makelaar. In deze binnen de LEVgroep relatief nieuwe functie kan zij veel betekenen 
voor mantelzorgers die maar moeilijk de weg kunnen vinden naar voorzieningen die 
een leven met zorgtaken makkelijker kunnen maken. 

Deze nieuwsbrief  

is een gezamenlijke  

uitgave van de Steunpunten 

Mantelzorg Helmond, Deurne, 

Gemert-Bakel, Nuenen en  

Son en Breugel

Ken jij mantelzorgers in 

jouw omgeving, die nog 

niet bekend zijn met 

Steunpunt Mantelzorg? 

Attendeer ze dan op 
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‘Ik duik in de wereld
 van mogelijkheden’ 

Toen Ineke de opleiding tot mantelzorgmakelaar 

werd aangeboden, was ze gelijk enthousiast. ‘Ik 

werk sinds zes jaar bij de LEVgroep Helmond, de 

afgelopen vijf jaar in het wijkteam West. Daar 

ben ik veel mantelzorgers tegengekomen, want 

het wijkteam zet vrijwilligers in bij mensen die 

ondersteuning nodig hebben. Ik merkte waar die 

mantelzorgers zoal tegenaan lopen. De functie 

van mantelzorgmakelaar sloot mooi aan op wat 

ik in mijn dagelijks werk hoorde en zag. In juli 

2018 heb ik de opleiding afgerond.

Schakel
‘Als ik mensen vertel dat ik mantelzorgmakelaar 

ben, denken ze vaak dat ik iets met huizen of 

huisvesting doe. Dat is niet het geval. Je makelt, 

je bent de schakel tussen de mantelzorger en 

voorzieningen. En dat zijn allerlei zaken waar 

mantelzorgers behoefte aan kunnen hebben. Er 

is heel veel, maar men weet dat vaak niet. Er ge-

beurt en verandert veel op maatschappelijk vlak 

en mensen hebben niet altijd tijd om zich daarin 

te verdiepen. Ik ga met mantelzorgers in gesprek 
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   Vervolg coverstory ‘Ik duik in de wereld van mogelijkheden’

om te horen waar ze tegenaan lopen en onderzoek of er 

voorzieningen te treffen zijn waardoor zij hun zorgtaken 

langer vol kunnen houden. Zij zorgen vanuit het hart. 

Maar als het teveel wordt, is het fijn om bijvoorbeeld 

te kijken naar een stukje ontspanning of hoe ze de zorg 

kunnen combineren met werk. Ik duik in de wereld van 

mogelijkheden en kijk wat er in een specifieke situatie 

kan.´

Samenwerking met 
mantelzorgconsulenten
Ineke heeft in haar functie als mantelzorgmakelaar 

korte lijnen met mantelzorgconsulenten binnen de  

LEV groep, wmo-consulenten bij de gemeente, huisart-

sen, wijkverpleegkundigen, UWV en andere instanties. 

‘De mantelzorgsteunpunten werken met mantelzorg-

consulenten en zijn opgesteld voor alle mantelzorgers 

in de betreffende gemeente. Zij kennen goed de sociale 

kaart. Soms zijn vragen zo ingewikkeld dat een advies 

op maat nodig is. Dan kunnen mantelzorgconsulenten 

mij inschakelen om dingen uit te zoeken. Welke indica-

tie ligt er, zijn daarbinnen nog mogelijkheden voor meer 

zorg, hoe zit het met werk en cao om iets te kunnen 

regelen? De consulenten doen de eerste intake en als 

het lastiger wordt en meer tijd vraagt, kunnen ze mij 

inschakelen voor maatwerk en meer specialisme.’

Durf te vragen!
Zelf is Ineke nog steeds verbaasd over wat er mogelijk 

is als je erin duikt. ‘Werkgevers bijvoorbeeld zijn vaak 

best bereid om mee te denken. Vraag gewoon, dan blijkt 

soms dat dingen wèl kunnen. Laatst werd ik ingescha-

keld door kinderen van een vrouw die in een verpleeg-

huis verblijft. Het kostte hen heel veel tijd om samen 

met hun moeder naar het ziekenhuis te gaan als ze daar 

een afspraak had. Ze moesten daar vaak vrij voor nemen 

op het werk en dat was heel belastend. Ik heb toen voor 

hen in de algemene voorwaarden van het verpleeghuis 

opgezocht of van die zijde iets te verwachten was. Het 

verpleeghuis bleek daarin inderdaad wel een rol te spe-

len en heeft extra zorg ingekocht om tijd vrij te maken 

voor die ziekenhuisbezoeken.’

Keuzemogelijkheden
Mantelzorgers in het werkgebied van de LEVgroep die 

gebruik willen maken van de diensten van mantel-

zorgmakelaar Ineke Folgerts kunnen op verschillende 

manieren met haar in contact komen. Via hun mantel-

zorgconsulent, het algemene telefoonnummer van de 

LEVgroep 0492 598989, het mobiele nummer van Ineke 

06-34164890 of via e-mail: mantelzorgmakelaar@

levgroep.nl. 

Wat kan men daarna verwachten? Ineke: ‘Ik ga uitge-

breid met de mantelzorger in gesprek in de thuissituatie 

of, als men dat liever wil, bij mij op kantoor. Ik neem dan 

door hoe de zorg op dat moment geregeld is, hoe de 

woonsituatie is, de financiële situatie, de werksituatie 

in combinatie met mantelzorg, het welzijn enzovoort. 

Maar ook rechten komen aan bod. Als bijvoorbeeld 

een bepaalde aanvraag is afgewezen, ga ik kijken of 

je daar bezwaar tegen kunt aantekenen. Soms doe 

ik dat ook samen met een sociaal raadslid binnen de 

LEVgroep. Dankzij mijn ervaring binnen het wijkteam 

weet ik welke mogelijkheden 

daar zijn en ik heb contact 

met het sociale team van de 

gemeente en met jeugd- en 

gezinscoaches. Ik kijk waar de 

mantelzorger tegenaan loopt 

en wat we op dat moment 

kunnen regelen. Ik loop een 

paar weken mee, zet alles op 

papier en houd contact. Ik geef 

de keuzemogelijkheden aan, 

wat eruit voortkomt en welke 

consequenties daarbij horen. 

Denk aan bijvoorbeeld een 

eigen bijdrage. De beslissing 

is vervolgens aan de mantel-

zorger zelf. Omdat 2019 een 

proefjaar is om de behoefte 

aan een mantelzorgmakelaar 

binnen de LEVgroep te peilen, 

zijn er vooralsnog geen kosten 

verbonden aan mijn inzet. In 

de regio zijn ook zelfstandig 

werkende mantelzorgmakelaars actief die door som-

mige aanvullende zorgverzekeringen vergoed worden. 

Ook daar kan ik informatie over geven en waar nodig 

naar doorverwijzen.’   <<< 

Tips van Ineke voor 
mantelzorgers
• Zorg goed voor jezelf!  

Soms ben je zoveel ballen 

in de lucht aan het houden 

dat het voelt alsof je daar 

helemaal geen tijd voor 

hebt. Probeer het toch in 

te bouwen voor jezelf. Dit 

begint met de vraag waar jij 

behoefte aan hebt.

• Spreek uit waar je hulp bij 

kunt gebruiken. 

Wanneer je alles voor jezelf 

houdt, kun je vastlopen. 

Deel je zorgen en ga er niet 

automatisch vanuit dat er 

geen oplossing voor is. 



Mezzo heet 
voortaan 
MantelzorgNL
MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor ieder-

een die zorgt voor een naaste.

Wat kan MantelzorgNL voor jou betekenen? 
In de Wegwijzer Mantelzorg (te downloaden op de 

website van MantelzorgNL) vind je antwoord op 

allerlei vragen die je als mantelzorger kunt hebben. 

Staat jouw vraag er niet bij? Of spreek je liever met 

een persoon? Bel dan naar de Mantelzorglijn, tel. 030 

760 60 55.

Onder ‘Thema’s’ vind je uitgebreide informatie over 

o.a. geldzaken, wet- en regelgeving, gemeente en 

zorg, steun en advies, en manieren om de zorg te de-

len. Ook kun je hier verhalen van mantelzorgers lezen, 

lotgenoten vinden en ervaringen delen via Facebook.

www.mantelzorg.nl | info@mantelzorg.nl 

Algemeen: 030-659 22 22

MantelzorgNL wil af van term 

‘Betaalde 
mantelzorg’
De afgelopen jaren signaleert MantelzorgNL een forse 

toename van het gebruik van de term ‘betaalde mantelzorg’ 

door commerciële partijen. MantelzorgNL wil dat ze met deze 

benaming stoppen. ‘Het is geen mantelzorg wat deze bedrij-

ven doen, al is deze persoonlijke dienstverlening een mooie 

optie voor mensen.’ Aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van 

MantelzorgNL. 

‘Betaalde mantelzorg’ bestaat niet
Betaalde mantelzorg bestaat niet, omdat mantelzorg altijd 

onbetaald is, het is een ‘contradictio in terminis’. Het is 

daarom onjuist en misleidend dat deze bedrijven zich een 

aanbieder van ‘betaalde mantelzorg’, noemen. 

Het zijn particuliere bedrijven die persoonlijke dienstver-

lening bieden zoals huishoudelijke hulp, boodschappen en 

gezelschap. Dit werk heeft een begin en een eindtijd. Van 

mantelzorg spreken we als we zorgen voor een hulpbehoe-

vende naaste uit onze directe sociale omgeving zoals een 

familielid of vriend.

Oproep: voorkom verwarring over mantelzorg 
MantelzorgNL is positief dat bedrijven inspelen op de be-

hoefte van mensen om langer thuis te wonen met zorg en 

om mantelzorgers te ondersteunen. Het is echter onjuist als 

zij hun diensten aanbieden als betaalde, aanvullende of extra 

mantelzorg. 

Het is geen vorm van mantelzorg wat zij bieden en doet geen 

recht aan de intensieve zorgtaken én zorgen die mantelzor-

gers hebben. Je kunt wel zeggen dat deze diensten (tijdelijk) 

een aanvulling op of vervanging zijn van de zorgtaken die een 

mantelzorger heeft. 

MantelzorgNL roept op een andere term te gebruiken om ver-

warring en misleiding over mantelzorg te voorkomen.   <<<

Nieuws
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Contactpersonen

Helmond 
Penningstraat 55 
Tel. 0492-598989 
lies.vanhoutem@levgroep.nl 
nicole.deruijter@levgroep.nl

Deurne
Oude Martinetstraat 2
Tel. 06-14905493 
mia.vandijk@levgroep.nl 

Gemert-Bakel
Vondellaan 51
Tel. 0492-363026 
wilma.vangrinsven@levgroep.nl

Nuenen
Berg 22c 
Tel. 040-2831675 
aline.perdaen@levgroep.nl

Son en Breugel
Europalaan 2 
Tel. 06-41037639 
ellen.vangils@levgroep.nl

Deze nieuwsbrief is een gezamen-
lijke uitgave van de Steunpunten 
Mantelzorg Helmond, Deurne, 
Gemert-Bakel, Nuenen en Son en 
Breugel

Privacy
Volgens de AVG is het niet noodzakelijk dat we 

iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, vragen 

om zich opnieuw aan te melden. We willen u wel 

nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om af te 

melden via een van onderstaande emailadressen: 

mantelzorghelmond@levgroep.nl, 

mantelzorgdeurne@levgroep.nl, 

mantelzorggemertbakel@levgroep.nl, 

steunpuntmantelzorg.sonenbreugel@levgroep.nl,

of steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl

met vermelding ‘afmelden nieuwsbrief mantel-

zorgers’. 

Als u abonnee blijft, zullen we uiteraard uw 

(email)adres uitsluitend gebruiken voor het 

verzenden van onze nieuwsbrief.

Mantelzorginloop Helmond
Elke 1e donderdag van de maand. Van 10.30 
tot 12.00 uur. Locatie: Steunpunt Mantel-
zorg, Penningstraat 55, Helmond.

Mantelzorginloop Nuenen
Dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur.  
Locatie: Berg 22c, Nuenen.

Mantelzorgontmoetingsmiddag Nuenen
Elke 3e donderdag van de maand. Van 13.30 
tot 15.30 uur. Locatie: Dienstencentrum 
Goudvinkhof, Goudvinkhof 12a, Nuenen 
(tenzij anders aangegeven in de maande-

lijkse bijlage).

Mantelzorginloop Son en Breugel
Elke maandag en woensdag van 13.00 tot 
15.00 uur. Europalaan 2, Son en Breugel.

Mantelzorgcafé Son en Breugel
Elke 3e woensdag van de maand
Van 13.30 tot 15.30 uur. 
Locatie: Tuinkamer Berkenstaete, Bontstraat 
71, Son en Breugel.

Mantelzorginloop Gemert-Bakel
Elke laatste donderdag van de maand.
Van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Steunpunt 
Mantelzorg, Vondellaan 51, Gemert. 

Mantelzorgcafé Helmond
Dinsdag 28 mei Thema: Mantelzorg en 
geldzaken. Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 
19.00 uur. Locatie: De Fonkel, Prins Karel-
straat 123, Helmond.

Mantelzorgactiviteiten Deurne
Wekelijks spreekuren in verschillende wijken 
en kerkdorpen. Data van wijkgerichte bijeen-
komsten voor mantelzorgers worden nog 
bekend gemaakt.

NAH-Café Deurne
Elke 2e en 4e woensdag van de maand
Van 13.30 tot 16.00 uur. Locatie: Cratoscen-
trum, Rembrandt van Rijnstraat 5a, Deurne. 
Tel. 0493-842255.

NAH-Café Gemert e.o. 
Elke laatste woensdag van de maand. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: ‘Café Dientje’, 
Kerkstraat 9, Gemert. 
Elke 2e vrijdag van de maand: zwemmen. 
Aanmelden: 0492-362733/06-187333018.

Café Brein Eindhoven e.o. 
Elke 2e maandag van de even maanden
Aanvang: 19.30 uur. Inloop v.a. 19.00 uur.
Locatie: Activiteitencentrum SWZ,  
Palladiostraat 27, Eindhoven.

Café Brein Helmond e.o. 
Elke 2e maandag van de oneven maanden
Maandag 13 mei: Communicatie tussen mij 
en mijn partner met afasie. 
Maandag 8 juli: Hoe houd ik mijn admini-
stratie op orde?
Maandag 9 september: Ben ik veranderd 
dan? Karakterveranderingen t.g.v. hersen-
letsel. Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 
19.00 uur). Locatie: Lunchroom de Keyser, 
Torenstraat 17, Helmond. 

Alzheimer Café Helmond e.o.
Elke 3e donderdag van de maand (behalve in 
december)  
Donderdag 18 april: Omgang met onbegre-
pen gedrag. 
Donderdag 16 mei: Mantelzorgers aan het 
woord. 
Donderdag 20 juni: Dagbesteding voor men-
sen met dementie
Aanvang: 19.30 uur. Inloop v.a. 19.00 uur. 
Locatie: Zorginstelling Alphonsus, Hoofd-
straat 176, Mierlo-Hout (Helmond), Tel. 
0492-598989 (LEVgroep).

Alzheimer Café Peelland
Elke 1e dinsdag van de maand 
Aanvang: 19.30 uur, (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Dienstencentrum ‘de Beiaard’,  
Pastoor De Kleijnhof 21, Asten. 

Alzheimer Café Best-Oirschot- 
Son en Breugel e.o.
Elke 4e woensdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Zalencentrum ‘het Zand’,  
Bestseweg 52, Oirschot.

Alzheimercafe Gemert-Bakel en Laarbeek
Elke 2e dinsdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Cultuurhuis De Eendracht,  
St. Annastraat 60, Gemert. 

Alzheimer Café Eindhoven e.o.
Elke 3e maandag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, 
Eindhoven.

Parkinson-Inn Helmond e.o.
Elke 3e vrijdag van de maand
Van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Kapel 
Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, 
Helmond. Meer informatie:  
info@parkinson-inn-helmond.nl.


