
Rotterdam, 16 februari 2021. 21bb001910

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) 
over ‘De Mantelfoon helpt u?’.

Portefeuillehouder: M.K.A. Grauss

Aan de Gemeenteraad.

Op 30 december 2020 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons schríftelijke vragen over 
'De Mantelfoon helpt u?’. (21bb00033)

Inleidend wordt gesteld:
“In Rotterdam zijn in 2019 volgens de telling 90.000 mantelzorgers die op een of andere 
manier een andere Rotterdammer ondersteunen. Ze zijn in vergelijking met de landelijke 
cijfers vaker (over)belast. 50PLUS Rotterdam maakt zich hierover zorgen. Sinds dit 
voorjaar is de Mantelfoon het luisterend oor en adviespunt voor mantelzorgers.

De Mantelfoon vervangt de dienstverlening aan mantelzorgers zoals die eerder door het 
centrum van Dienstverlening werd verzorgd. Een belangrijk nieuw element is de 24-uurs 
bereikbaarheidsdienst om mantelzorgers te ondersteunen.

50PLUS Rotterdam maakt zich zorgen over de mantelzorgers en het beroep dat we in 
Rotterdam op hen doen. Degelijke ondersteuning en goede vindbaarheid van die 
ondersteuning zijn daarbij van groot belang.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Hoeveel mantelzorgers doen wekelijks een beroep op de dienstverlening van 
de Mantelfoon?

Antwoord:
Mantelfoon is gestart op 1 mei 2020. In totaal werd er van mei tot en met december 2020 
311 maal naar Mantelfoon gebeld. Gemiddeld zijn dit negen mantelzorgers per week. 
Hiervan werd 4207o afgehandeld door de telefonisten. 5807o van de bellers werd 
gekoppeld aan een mantelzorgcoach in de backoffice.

Alle cijfers die wij in deze beantwoording gebruiken zijn afkomstig uit de rapportages van
Mantelfoon.

Vraag 2:
Waarover gaan de vragen aan de Mantelfoon? Hoe ziet de top vijf vragen 
eruit?
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Antwoord:
Mantelfoon maakt onderscheid tussen vragen die door de telefonisten zijn afgehandeld 
en vragen waarbij de mantelzorgcoaches ondersteuning hebben geleverd.
De vragen die de telefonisten beantwoorden zijn vooral informatief. Bijvoorbeeld: hoe 
vraag ik de mantelzorgwaardering aan? Waar kan ik hulp bij de zorg aanvragen?

Tod 5 Vragen (Telefonisten van Mantelfoon)
1. Mantelzorgcompliment
2. Mantelzorg algemeen
3. Zorg
4. Wonen
5. Luisterend oor

De mantelzorgcoaches helpen de mantelzorgers die met alleen informatie nog niet 
geholpen zijn. Bijvoorbeeld mensen die het zelf niet lukt een mantelzorgwaardering aan 
te vragen of die iemand zoeken die met hen kan meedenken over wat de beste 
ondersteuning voor hen zou zijn. De mantelzorgcoaches denken niet alleen mee maar 
bieden ook praktische hulp totdat het probleem is opgelost.

Top 5 vragen Mantelzorgcoaches
1. Zorg
2. Mantelzorgcompliment
3. Geldzaken
4. Wonen
5. Mantelzorg algemeen

Mantelfoon registreert ook welk type ondersteuning is geboden.
- Luisterend oor 120Zo
- Praktische ondersteuning 1807o
- Informatie S advies 6907o
- Coaching 10Z0

Vraag 3:
Wordt de tevredenheid over de dienstverlening van de Mantelfoon gemeten? 

Antwoord:
Ja, in de opdracht voor het mantelzorgsteunpunt is opgenomen dat er ieder jaar door 
een onafhankelijk onderzoeksbureau een klant- en partnertevredenheidsonderzoek uit 
moet worden gevoerd.

Bij het klanttevredenheidsonderzoek worden de door Mantelfoon bereikte mantelzorgers 
ondervraagd. In november van 2021 worden de resultaten van het eerste 
klanttevredenheidsonderzoek geleverd. Het was in 2020 nog te vroeg een 
klanttevredenheidsonderzoek te doen dat een representatief beeld kon geven van de 
dienstverlening.
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Het partnertevredenheidsonderzoek wordt gehouden onder ten minste 30 partners 
waarvan minimaal één door de gemeente gecontracteerde welzijnspartij per gebied, 
denk aan Vraagwijzer, jongerenloket, wijkteam enzovoorts en een (1) stedelijke partij, 
denk aan Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam enzovoorts. Eind 2020 hebben 
wij de uitkomsten van het eerste partneronderzoek ontvangen.

Vraag 4:
Zo ja, hoe is de waardering en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Mantelfoon is in mei 2020 gelanceerd. En zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 
werd in 2020 alleen een partnertevredenheidsonderzoek gedaan. Dat toont aan dat de 
dienstverlening in de eerste vijf maanden door 3007o van de ketenpartners gebruikt is.
Dit is verklaarbaar doordat Mantelfoon nog in de opstartfase zit.

Overkoepelend ervaren de ketenpartners dat de diensten van Mantelfoon een positieve 
impact kunnen hebben op de kwaliteit van dienstverlening richting mantelzorgers. Een 
centraal punt zorgt voor vindbare, snelle en praktische ondersteuning. Uit het onderzoek 
blijkt dat de Mantelfoon over het algemeen goed bekend is onder de ketenpartners.
De dienst wordt gedefinieerd als een centraal 24-uur bereikbaar steunpunt voor 
mantelzorgers. Ook heeft Mantelfoon volgens de netwerkpartners de potentie om het 
netwerk aan elkaar te verbinden, waardoor de zorg geoptimaliseerd kan worden.

De ketenpartners hopen dat Mantelfoon in de toekomst nog meer een bijdrage zal 
leveren aan de verbetering van Rotterdamse dienstverlening richting mantelzorgers.
Met haar diensten heeft Mantelfoon de potentie om het chronisch tekort aan tijd op te 
vullen, de beschikbare ondersteuning voor mantelzorgers zichtbaar te maken, en te 
ondersteunen in het nemen van praktische stappen. Er heerst vertrouwen in dat 
Mantelfoon dit in de toekomst waar kan maken maar, zo stellen de partners, Mantelfoon 
heeft voor nu nog tijd nodig om te groeien en ontwikkelen.

Vraag 5:
Wordt er onderzocht hoe de dienstverlening van de Mantelfoon zich verhoudt 
tot de dienstverlening van het CvD?

Antwoord:
Nee, dit wordt niet onderzocht. De dienstverlening door Mantelfoon is een nieuw aanbod. 
Uit de gesprekken die de afgelopen járen gevoerd zijn met de mantelzorgers in de stad 
kwam de nadrukkelijke wens voor een 24-uurs bereikbaar steunpunt naar voren.
De dienstverlening van Mantelfoon is niet te vergelijken is met het aanbod dat het CVD 
voorheen leverde.

Vraag 6:
Zo ja, wat zijn de resultaten?

Antwoord:
N.v.t.
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Vraag 7:
Is de bekendheid van de Mantelfoon onder mantelzorgers gemeten?

Antwoord:
Mantelfoon hecht veel waarde aan een goed bereik onder mantelzorgers en heeft 
daarom naamsbekendheid-metingen opgenomen in haar plannen, in de vorm van face- 
to-face enquêtes. Echter, dit heeft door de corona-maatregelen nog geen doorgang 
kunnen vinden.

Vraag 8:
Zo ja, hoe is de bekendheid van de Mantelfoon?

Antwoord:
N.v.t.

Vraag 9:
Een probleem bij mantelzorgers is dat zij zich vaak niet als zodanig benoemen.
Het gevolg kan zijn dat zij daarom ook geen beroep doen op de dienstverlening 
van de Mantelfoon. Kan het college aangeven hoe zij dit probleem oplossen dus 
hoe zij de niet-zelfbenoemde mantelzorgers bereikt?

Antwoord:
Het bereiken van mantelzorgers die zich niet realiseren dat zij mantelzorger zijn is 
inderdaad één van de lastigste op te lossen problemen. Een manier om meer mensen te 
laten realiseren dat zij mantelzorger zijn is communicatie over het onderwerp.
De gemeente communiceert zelf via de eigen kanalen regelmatig over het onderwerp, 
bijvoorbeeld in aansluiting op de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast heeft Mantelfoon de 
opdracht jaarlijks campagne te voeren over mantelzorg en de hulp die zij kunnen bieden.

Naast communicatie zet het college in op vroegsignalering van mantelzorgers door de 
hele keten. Als mantelzorgers zichzelf niet als zodanig herkennen zorgen wij ervoor dat 
zij door het netwerk om hen heen, dat bijvoorbeeld bestaat uit de welzijnsaanbieders, 
huisartsen, Vraagwijzers, scholen enzovoorts, herkend worden. Mantelfoon heeft in dit 
mantelzorgnetwerk een centrale plek met drie belangrijke rollen. Ten eerste als punt 
waarnaar mantelzorgers door het netwerk verwezen kunnen worden voor het vinden van 
de juiste ondersteuning. Ten tweede als verspreider van kennis over mantelzorg richting 
het netwerk. En ten slotte ook als verbinder tussen de verschillende partijen in het 
netwerk die mantelzorgers signaleren en begeleiden.

Vraag 10:
Een groot deel van de mantelzorgers zijn minderjarigen. Hoe voorziet de 
Mantelfoon in dienstverlening aan hen? Zijn er bijvoorbeeld speciale medewerkers 
voor deze minderjarigen?

Antwoord:
Mantelfoon heeft in het backofficeteam een medewerker in dienst die zich heeft 
gespecialiseerd in het bereiken en begeleiden van jonge mantelzorgers. Deze specialist
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ondersteunt ook de partners in het vroeger signaleren en beter begeleiden van jonge 
mantelzorgers.

Vraag 11:
Bij de aanbesteding van de ondersteuning van mantelzorgers was de 24-uurs 
bereikbaarheid mogelijkheid een belangrijk nieuw element in de dienstverlening. Is 
er bekend hoeveel mantelzorgers buiten kantooruren gebruik maken van deze 
nieuwe 24-uurs bereikbaarheidsdienst? En zo ja, kan het college deze gegevens 
delen?

Antwoord:
peřëřfóteel, namelijk 8807o, van de Mantelfoon telefoontjes vinden binnen kantooruren 
. Waarbij er 1207o bellers buiten kantoortijd belt. 607o belt in het weekend.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris. De burgei

V.J.M. Roo;
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