
Aanbod voor 
mantelzorgers 

in gemeente 
Vught

Aanbod gericht op:

• Versterking van mantelzorgers

• Verlichting van mantelzorgers

• Aanbod voor de zorgvrager, wat tevens de mantelzorger 
kan ontlasten

• Mogelijkheden voor ondersteuning

• Aanbod met indicatie

• Waardering

• Aanbod voor werknemers



Versterking van mantelzorgers

• Mantelzorgcursus bij dementie
Vughterstede

Ondersteuning - Stichting Vughterstede

• Lotgenotencontactgroep
Vughterstede
Vivent

https://www.vughterstede.nl/diensten/ondersteuning/lotgen
otengroep/

• Geheugencafé
ABZ
Ouderen Samen
Vughterstede
Werkgroep dementievriendelijk Helvoirt
de Bibliotheek

https://www.vughterstede.nl/diensten/ondersteuning/geheu
gencafe/

• Geheugenbibliotheek, collectie boeken en 

materialen

De Bibliotheek

• Geheugenbibliotheek, inloopmiddag voor 

informatie en luisteren oor

De Bibliotheek en Welzijn Vught

Geheugenbibliotheek | dinsdag 21 september 

2021 | Huis73 (op-shop.nl)

• Geheugenwijzer

Netwerk dementie

Dementie – Welzijn Vught

https://www.vughterstede.nl/diensten/ondersteuning/ondersteuning/
https://www.vughterstede.nl/diensten/ondersteuning/lotgenotengroep/
https://www.vughterstede.nl/diensten/ondersteuning/geheugencafe/
https://huis73.op-shop.nl/15711/geheugenbibliotheek/21-09-2021
https://welzijnvught.nl/dementie/


Versterking van mantelzorgers

• Aanbod voor naasten van mensen met een 

psychische kwetsbaarheid

KOPP-groepen, lotgenotengroepen, workshop 

voor mantelzorgers

Ypse

KOV Volwassenen – Ypse

Familieleden en betrokkenen van mensen die 

lijden aan een psychische aandoening – Ypse

• Individueel en groepsaanbod voor naasten 

van mensen met een verslaving

Novadic/ Kentron

Familie en omgeving - Novadic-Kentron

Verslavingszorg (novadic-kentron.nl)

• Aanbod voor naasten van cliënten van 

Reinier van Arkel spreekuur,  

informatiebrochure, cursus van familie en 

betrokkenen raad

Reinier van Arkel

Familie en naasten - Specialismen - Reinier 

van Arkel

• Op vraag organiseren van aanbod gezonde 

leefstijl

GGD

• Cursussen en thema-avonden voor 

mantelzorgers bij Cello

Cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers 

| cello (cello-zorg.nl)

https://www.ypse.nl/preventie/groepsaanbod-volwassenen/kov-volwassenen/
https://www.ypse.nl/preventie/groepsaanbod-volwassenen/familielid-met-psychische-aandoening/?cn-reloaded=1
https://www.novadic-kentron.nl/hulp-en-advies/familie-en-omgeving/
https://www.reiniervanarkel.nl/specialismen/familie-en-naasten
https://www.cello-zorg.nl/ouders-en-naasten-leren/online-cursussen-voor-mantelzorgers-en-vrijwilligers/


Verlichting van mantelzorgers

Ontspanningsactiviteiten

• Activiteitenaanbod (o.a. van Ouderen Samen) in de Rode 

Rik Projecten | Ouderen Samen

• Activiteitenaanbod in Ons Home (BSV) https://www.bsv-

vught.org/

• Cursusaanbod ABZ https://www.abzvught.nl/

• Verhaaltijd in dePetrus

• (w)etenstijd in Vughterstede en de 

Vlasborch https://www.vughterstede.nl/activiteiten/wetensti

jd/

• Koffie-ontmoetingsuur, Vughterstede op 2 locaties
Ontmoetingsuur - Stichting Vughterstede

• Vervoer

• Seniorenbus Home - Seniorenbus Vught

• Automaatje ANWB AutoMaatje – Welzijn Vught

Inzet van vrijwilligers

• Vanuit Vughterstede in heel Vught bij 

mensen thuis Ondersteuning - Stichting 

Vughterstede

• Klussendienst, Welzijn Vught Vrijwillige 

hulpdiensten – Welzijn Vught

• Burenhulp, Welzijn Vught Welzijn Vught -

Vughtvoorelkaar

• Vughtvoorelkaar.nl Vughtvoorelkaar

Zorgoppas voor gezinnen

• Zorgoppas Den Bosch

https://www.zorgoppas.nl/

https://www.ouderensamen.nl/projecten/#ac
https://www.bsv-vught.org/
https://www.abzvught.nl/
https://www.vughterstede.nl/activiteiten/wetenstijd/
https://www.vughterstede.nl/diensten/restaurant-catering/ontmoetingsuur/
https://seniorenbusvught.nl/
https://welzijnvught.nl/anwb-automaatje-deelnemers/
https://www.vughterstede.nl/diensten/ondersteuning/ondersteuning/
https://welzijnvught.nl/vrijwillige-hulpdiensten/
https://www.vughtvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/welzijn-vught
https://www.vughtvoorelkaar.nl/
https://www.zorgoppas.nl/


Aanbod voor de zorgvrager, wat tevens de mantelzorger kan ontlasten

• Bij MaxX

Dagbesteding op maat

Vivent, Vughterstede, ABZ, Welzijn Vught

'Bij MaxX': zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk | 

Wegwijsplus (vught.nl)

• Dagje Thuis 

Dagbesteding in het HelvoirThuis

Welzijn Vught

Dagje Thuis in HelvoirThuis – Welzijn Vught

• Telefooncirkel 

Welzijn Vught

Telefooncirkel – Welzijn Vught

• Ondersteuning op maat

Home Instead Zorg en begeleiding, vaak vergoed 

vanuit de WLZ of vanuit de WMO. Gecontracteerde 
mantelzorgondersteuning vanuit de aanvullende polis 
via een aantal zorgverzekeraars. Home - Home 
Instead Thuisservice

Zorgmies, 
Evazorgt,
Saar aan huis, 
Samen Thuis van Vughterstede

https://wegwijsplus.vught.nl/bij-maxx-zo-lang-mogelijk-zo-gewoon-mogelijk
https://welzijnvught.nl/dagjethuis/
https://welzijnvught.nl/telefooncirkel/
https://www.homeinstead.nl/


Mogelijkheden voor ondersteuning

• Mantelzorgmakelaar
ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en 
regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, 
financiën en de combinatie werk/mantelzorg. 
Via de zorgverzekering

• Casemanager bij dementie
Elke zorgorganisatie in Vught

• Hulpverlening 
Wegwijs+
Wegwijsplus (vught.nl)

• Onafhankelijke clientondersteuning
Informatie, advies en ondersteuning, bv bij 
wmo aanvragen

Mantelzorgmakelaar, MEE, vrijwillige 
clientondersteuning van Ouderen Samen en 
BSV
Informatie, hulp en advies | Sociale kaart 
(vught.nl)
• Mantelzorgconsulent

luisteren, denken mee en proberen samen 
met de mantelzorger een oplossing te vinden. 
Indien nodig inzetten van WMO 
maatwerkvoorziening

Wegwijs+
Mantelzorg | Wegwijsplus (vught.nl)

https://wegwijsplus.vught.nl/
https://socialekaart.vught.nl/informatie-hulp-en-advies
https://wegwijsplus.vught.nl/mantelzorg-1


Overige

Aanbod met indicatie

WMO maatwerkvoorzieningen

Wijkverpleegkundige/ thuiszorg

Aanbod voor werknemers

Calamiteitenverlof, zorgverlof kort en langdurig, individuele 

afspraken

Vughterstede

www.werkenmantelzorg.nl biedt ondersteuning bij 

inrichten mantelzorgbeleid bij werkgevers

Waardering

Algemeen 

Mantelzorgdag/ mantelzorgpluim

Specifiek voor jonge mantelzorgers

Cello

Bedankdag, presentje tijdens de Dag 

van de mantelzorg en 

nieuwjaarsreceptie

http://www.werkenmantelzorg.nl/

