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Ondernemers uit Meppel,
Hoogeveen, Coevorden en
Emmen willen dat Duitsland
zo snel mogelijk begint met
het verdubbelen van de van
de laatste 84 kilometer van de
route E233 tussen Hoogeveen
en Cloppenburg. Dat hebben
de gezamenlijke onderne-
mersorganisaties uit die
gemeenten kenbaar gemaakt
in een brief aan hun collega’s
in de Duitse grensregio. Die
brief moet gezien worden als
een Drentse steun in de rug
van de Förderverein PRO-
E233, de organisatie van
ondernemers en overheden
die zich in het Emsland en de
Landkreis Cloppenburg inzet
voor die verdubbeling. Het
gaat om het stuk E233 tussen
de Autobahn A31 tot de krui-
sing met de B70 nabij Mep-
pen. Die autoweg, in ons land
de A37, verbindt de A28 bij
Hoogeveen met het begin van
de Duitse A1 bij Cloppenburg.

EMMEN

‘Schiet op met
verdubbelen
van de E233’

Erik Vredeveld treedt per 1
februari 2022 aan als nieuwe
schoolbestuurder van Open-
baar Onderwijs Emmen. Hij
neemt het stokje over van het
college van burgemeester en
wethouders die het huidige
schoolbestuur vormt. Vrede-
veld, die nu nog werkzaam is
bij een scholengroep in Gro-
ningen, heeft ruime ervaring
in het basisonderwijs. Met de
benoeming van een nieuwe
schoolbestuurder wordt een
belangrijke stap gezet in de
verzelfstandiging van het
openbaar onderwijs in Em-
men. Openbaar Onderwijs
Emmen bestaat uit 32 school-
locaties met ongeveer 4400
leerlingen en 535 werkne-
mers.

EMMEN

Erik Vredeveld
leidt openbaar
onderwijs

Annemiek Drenth is op zater-
dag 13 november te zien bij
Harbour Club Sandur. De
zangeres uit Emmen zingt
zowel in het Engels, Neder-
lands en Drents. Haar nieuwe
single heet Hoop, Geleuf en
Liefde. Dit zijn ook de onder-
werpen waar Drenth graag
over zingt. Erwin Funke en
Alfred Koops begeleiden die
avond de zangeres op gitaar.
Het concert in Parc Centrum
Sandur begint om 20.00 uur.

EMMEN

Annemiek Drenth
treedt op

▶� In Emmen is 10,9 procent van de inwoners mantelzorger

EMMEN De lerares die bood-
schappen haalt voor haar
zieke broer en het huishou-
den voor hem doet is mantel-
zorger. Zij doet het werk ook
grotendeels onbetaald. Het
Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) noemt ie-
mand van achttien jaar of
ouder mantelzorger als de
zorg al minimaal drie maan-
den duurt, of diegene zorg
biedt voor minimaal acht uur
per week.
Volgens het CBS was vorig
jaar in Nederland 13,5 pro-
cent van de volwassen bevol-
king mantelzorger. Per week
werd er landelijk gemiddeld
11,6 uur aan mantelzorg
verleend. In de gemeente
Emmen was 10,9 procent
mantelzorger. Hoeveel uur
mantelzorg zij gemiddeld per
week verleend hebben is niet
bekend.

Problemen
Het wordt mantelzorgers
steeds moeilijker gemaakt
om hun belangrijke werk te
doen. Hier wordt namelijk de
laatste tijd steeds meer op
bezuinigd. Gemeenten krij-
gen van het Rijk geld om
mantelzorgers te ondersteu-
nen door bijvoorbeeld vervan-

gende zorg te regelen, maar
dit geld verschuift volgens de
landelijke vereniging Mantel-
zorgNL vaak naar andere
kostenposten binnen de
gemeente.
Het werk is bovendien alleen
maar lastiger geworden,
erkent Liesbeth Hoogendijk,
directeur van MantelzorgNL.
,,Ook hiervoor waren er al
problemen in de zorg, maar
we zien dat de coronacrisis
dit alleen maar verergerd
heeft. De vrijwilliger die even
twee uurtjes in de week ver-
tier kwam brengen, kwam
niet meer. Ook de thuiszorg
kwam minder of helemaal
niet en de dagopvang ging
dicht. Mantelzorgers hebben
daardoor een flinke verzwa-
ring van hun taken gekre-
gen.”

Een van die structurele pro-
blemen is bijvoorbeeld dat
gemeenten vaak niet weten
waar behoefte aan is en hoe
de ondersteuning van mantel-
zorgers georganiseerd kan
worden. Respijtzorg - waarbij
de zorgtaken tijdelijk naar
iemand anders gaan - moet
volgens Hoogendijk ‘op regio-
naal niveau’ geregeld worden.
Kleinere gemeenten hebben
namelijk niet altijd de kennis
of de middelen om zorg cen-
traal te regelen.

Onzichtbare helden
Om de mantelzorgers in
Nederland in het zonnetje te
zetten, staat deze week de
Dag van de Mantelzorg weer
op de kalender. Volgens

Hoogendijk is het belangrijk
om hier jaarlijks bij stil te
staan en mantelzorgers de
aandacht te geven die ze
verdienen. Dit gebeurt bij-
voorbeeld met een speciaal
etentje bij de buurtvereni-
ging, of simpelweg met een
bloemetje als blijk van waar-
dering.
,,Corona heeft laten zien hoe
belangrijk en tegelijkertijd

hoe onzichtbaar en ongrijp-
baar mantelzorgers zijn”,
zegt Hoogendijk. Ze doelt
hiermee op het feit dat er
bijvoorbeeld geen landelij-
ke database is waarin alle
mantelzorgers geregi-
streerd staan. Hierdoor kan
er moeilijk contact met hen
worden gelegd en weten
gemeenten niet wat voor
hulp zij nodig hebben.

,,Door hier een keer per jaar
bij stil te staan, maken we
niet alleen duidelijk dat man-
telzorgers iets doen wat heel
belangrijk is, maar doen we
ook een appèl op iedereen dat
we hen niet alleen op De dag
van de Mantelzorg zien, maar
ook vaker in het jaar”, aldus
Hoogendijk. ,,We willen van
de onzichtbare held een
zichtbare maken.” ■�

‘Onzichtbare helden’ op Dag van de
Mantelzorg in het zonnetje gezet

Een hulpverlener helpt een gehandicapte man bij het aantrekken van zijn schoenen. Foto:
ANP/Roos Koole

Het werk van mantelzorgers is steeds
belangrijker geworden sinds in 2015 de
regels zijn veranderd waardoor er meer
werk bij mantelzorgers zelf is komen te
liggen in plaats van bij de gemeenten.
Om deze ‘onzichtbare helden’ de eer te
geven die zij verdienen, wordt er op de
Dag van de Mantelzorg veel aandacht
aan hen besteed.

Mantelzorgers
hebben door co-
rona nog meer ta-
ken gekregen”

Mantelzorg is zeer noodza-
kelijk, maar wel onbetaald
werk. Toch kunnen mantel-
zorgers soms een soort
vergoeding krijgen voor
hun werkzaamheden.

Het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport
heeft hiervoor een aantal
regelingen opgesteld.
Daarnaast stimuleert de
overheid flexibel werken,
wat de werkzaamheden
voor mantelzorgers draag-
lijker moet maken.

- Als mantelzorger kan je in
sommige gevallen een
vergoeding krijgen van je
eigen zorgverzekeraar of

van die van de persoon die
je verzorgt. De kosten kun-
nen echter slechts bij één
verzekeraar worden gede-
clareerd.

- Reiskosten worden soms
deels door de gemeente
vergoed. Dit gebeurt bij-
voorbeeld bij mantelzor-
gers met een bijstandsuit-
kering. Verdere informatie
is bij de gemeente op te
vragen.

- Als je thuis voor je kind
moet zorgen en je kind ook
intensieve zorg nodig heeft,
kan je mogelijk extra kin-
derbijslag aanvragen. Hier-
mee kunnen bijvoorbeeld

de kosten voor opvoeding
en verzorging worden
vergoed.

- Informeer bij je werkgever
of je werkrooster aangepast
mag worden. Door eerder
of later te beginnen, kan je
voor of na je werk ook nog
gewoon mantelzorg verle-
nen.

- In tijden van corona was
het natuurlijk al groten-
deels gebruikelijk, maar ga
bij je werkgever na of het
mogelijk is om ook thuis te
werken. Hierdoor vervalt de
reistijd naar kantoor en is
er meer tijd om voor ie-
mand te zorgen. ■�

Vergoedingen en aanpassing van
werktijden voor mantelzorg


