
Op 10 november 2022 is het de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg. In het hele land worden mantelzorgers in 
het zonnetje gezet als dank voor de zorg die zij ver-
lenen aan een partner, kind, ouder(s), broer of zus of 

iemand anders uit hun netwerk. Ook in de gemeente 
Oldebroek. Mantelzorgers, die hiervoor zijn aangemeld, 
ontvangen in deze week het mantelzorgcompliment. 

“Het woord mantelzorger kom je misschien niet direct in 
ons personeelsbeleid tegen”, vertelt directeur Wilfred 
van Werven van Van Werven Holding BV. “Maar wanneer 
mensen bij ons in de knel dreigen te raken omdat ze 
voor kortere of langere tijd extra zorgtaken op zich 
moeten nemen, dan is daar altijd een oplossing voor. 
En in veel gevallen samen met collega’s. Daar zijn ver-
schillende voorbeelden van.” De 45-jarige Van Werven 
is van de derde generatie van het bedrijf. Van vader op 
zonen zijn er normen en waarden overgedragen die 
nog steeds de bedrijfscultuur bij Van Werven bepalen. 
“Ons bedrijf bestaat uit mensen. Mensen, die een eigen 
verantwoordelijkheid hebben en die oog hebben voor 
elkaar. Ik heb altijd geleerd en geprobeerd dit uit te 
dragen: ‘We werken immers om te leven en we leven 
niet om te werken’. Je hoeft hier niet met een masker 
op te lopen als je het even niet trekt. Dan mag werk 
even minder belangrijk zijn.” 

Het van oorsprong familiebedrijf is in de ruim 75 jaar 
van het bestaan enorm gegroeid. Er werken nu zo’n 500 
medewerkers op vele locaties. Van Werven: “Ik vind 
het bij alle ontwikkelingen enorm belangrijk dat onze 
missie en waarden waar ik het hier over heb levend 
blijven in ons bedrijf. Om dit vast te houden zie ik als 
een mooie uitdaging. Mantelzorgers onder onze mensen  
mogen wat mij betreft ook de komende jaren niet eraan 
onderdoor gaan. We hebben ze immers keihard nodig.”

Mantelzorger word je vaak ongevraagd. Het kan heel gelei-
delijk gaan, maar ook plots van de een op de andere dag. 

Als je mantelzorg verleent geeft je dat veel, het is fijn om je 
naaste te kunnen helpen. Maar het kost je vaak ook energie 
en soms kan het erg zwaar kan zijn. Zeker als je dit doet naast 
je gezin en/of je baan. 

Om de zorg te kunnen volhouden is er hulp en ondersteuning 
mogelijk vanuit het Sociaal Team. Ook waardeert de gemeente 
Oldebroek mantelzorgers jaarlijks door het geven van het 
mantelzorgcompliment en het organiseren van een verwendag. 
Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten tijdens de koffie-och-
tenden die elke laatste woensdag van de maand plaatsvinden. 
Drie maal per jaar komt de mantelzorg nieuwsbrief uit. Deze 
nieuwsbrief staat boordevol informatie, er zijn mooie verhalen 
en tips over boeken, websites en bijeenkomsten. Wilt u hier 
meer over weten? Neem dan contact op met het Sociaal Team. 
De contactgegevens vindt u op deze pagina. 

In de gemeente Oldebroek is veel hulp en ondersteuning 
beschikbaar wanneer je mantelzorger bent. Neem hier-
voor gerust contact op met het Sociaal Team Oldebroek 
via sociaalteam@oldebroek.nl of telefonisch via 0525 
63 83 33. Ook bij vragen kunt u bij de medewerkers 
terecht, zij helpen u graag!

Mijn ouders van 98 en 94 jaar wonen naast mijn man en mij. 
Het is dan logisch dat wij hun directe mantelzorgers zijn. Dat 
betekent vooral het geven van aandacht en het helpen met 
het vinden van antwoorden op de vragen die bij mijn ouders 
leven. Mijn man en ik hebben als uitgangspunt dat we geen 
zorg overnemen van professionals. Maar we kijken wel wat 
er mogelijk en nodig is om mijn ouders een zo comfortabel 
mogelijk leven te laten leiden.

Er gewoon voor ze zijn 
Even in en uitwippen is natuurlijk voor mij eenvoudiger omdat 
we naast hen wonen. Maar ik merk ook dat een gesprekje van 
vijf minuten soms waardevoller is dan een lang bezoek. Of 
even zwaaien als ik naar mijn werk ga. Mijn man is meer van 
de techniek en doet allerlei werkzaamheden voor ze. Als ik 
een lange werkdag heb, kijkt hij hoe het met ze gaat en of er 
nog iets speciaals nodig is.

Verbeteringen 
Als je het hebt over mantelzorg, dan vind ik twee thema’s 
belangrijk. Dit vind ik vanuit mijn eigen ervaring, maar het is 
ook een wens van mij als wethouder. Het eerste is de moge-
lijkheid om gebruik te maken van zorgverlof. Het tweede is de 
communicatie tussen professionals en mantelzorgers. Daarin 
is nog veel te winnen, volgens mij. Ik denk bijvoorbeeld aan 
het beter benutten van een communicatieplatform als OZO*. 
Het helpt mij enorm als ik ’s morgens bijvoorbeeld kan lezen 
in dit systeem hoe mijn ouders de nacht zijn doorgekomen of 
hoe de afhandeling van de medicijnen is verlopen. Dat gun 
ik iedere mantelzorger. 

Niet alleen 
Mantelzorg verlenen doe je vanuit je hart. Maar je kunt het 
zeker niet alleen. Dat ervaar ik dagelijks. Ik ben dan ook heel 
blij met alle hulp en ondersteuning die in de gemeente Ol-
debroek beschikbaar is. Ik zie dat we mooie stappen zetten in 
onze gemeente, maar klaar zijn we nog zeker niet. Wij horen 
graag uw ervaring als mantelzorger en wat er nodig is om de 
hulp en ondersteuning nog verder te verbeteren. 
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Deze pagina is tot stand gekomen door het Platform Informele 
Ondersteuning, Sociaal Team en de gemeente Oldebroek. Vragen, 
opmerkingen of ideeën? Mail naar: secretaris@pio-oldebroek.nl 

Nuttige websites:
www.oldebroek.nl/sociaalteam 
www.zorgsaamoldebroek.nl 
ww.cjgoldebroek.nl
www.pgb.nl (informatie over het 
persoonsgebonden budget)
www.movisie.nl (kennisinstituut)
www.mantelzorg.nl 
* www.ozoverbindzorg.nl (informatie over 
het communicatieplatform OZO)Wethouder gemeente Oldebroek 
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