
Mantelzorg in Den Haag 
 
Den Haag telt naar schatting ongeveer 86.000 mantelzorgers, op een inwoneraantal van 
ruim 515.000 (per 1 januari 2015). Dit is een enorm aantal mensen die, naast hun eigen 
huishouding, langdurig en intensief zorgen voor een familielid, vriend of kennis. Veel van 
deze mantelzorgers hebben daarnaast een betaalde baan.  
De gemeente Den Haag vindt het belangrijk dat mantelzorgers in de stad voldoende hulp en 
waardering ontvangen. Alleen als aan de randvoorwaarden is voldaan, kunnen 
mantelzorgers de vaak zware combinatie van taken volhouden. Mantelzorgers kunnen 
hiervoor terecht bij de Taskforce Mantelzorg. De Taskforce geeft advies, informatie en biedt 
ondersteuning. In de Taskforce zijn professionals van diverse zorg- en welzijnsorganisaties 
verenigd. Zij helpen mantelzorgers hun weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of 
(respijt)zorg.  
 
Haagse mantelzorgers kunnen een speciale parkeervergunning aanvragen en recent is een 
webwinkel ontwikkeld. Hieruit kunnen mantelzorgers een waardering kunnen uitzoeken die 
bij hun interesses past. Er zijn producten en diensten te kiezen uit de categorieën vervoer, 
hulp in en om huis, wellness en uitgaan.   
 
Om alle informatie over mantelzorg in Den Haag te bundelen is de website 
www.denhaagmantelzorg.nl ontwikkeld. Hierop staan zowel de gemeentelijke voorzieningen 
als het aanbod van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de alzheimercafe’s. Ook geeft de 
website informatie over verschillende onderwerpen waar mantelzorgers mee te maken 
kunnen krijgen, bijvoorbeeld het voorkomen van overbelasting.  
 
Wethouder Karsten Klein (Zorg en Welzijn): “Mantelzorgers doen ontzettend goed en 
belangrijk werk voor vaak kwetsbare inwoners van onze stad. Wij vinden het als gemeente 
erg belangrijk dat de mantelzorgers goed ondersteund worden en hebben hiervoor deze 
collegeperiode extra middelen uitgetrokken. Achter de website www.denhaagmantelzorg.nl 
zit een helpdesk die mantelzorgers te woord kan staan en die waar nodig kan doorverwijzen 
naar de instanties in de stad.” 
 
Met de wijzigingen binnen de Wmo zijn er voor mantelzorgers en hun zorgvragers nieuwe 
vragen ontstaan. Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn Servicepunten in het leven 
geroepen, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over zorg en welzijn. Deze 
Servicepunten zitten voornamelijk in wijkcentra in de stad. Professionals helpen hier onder 
meer met de Wmo aanvragen en geven in een persoonlijk gesprek advies.  
 
 
In gesprek blijven 
 
De focus op mantelzorgers richt zich niet alleen op de burgers in de stad; ook binnen de 
muren van het stadhuis zijn natuurlijk veel mantelzorgers actief. Uiteraard zijn voor hen alle 
gangbare voorzieningen voor Haagse mantelzorgers beschikbaar. Daarnaast is de 
gemeente zich als werkgever bewust van de druk die de taken van een mantelzorger kunnen 
leggen op de relatie werk en privé. De praktijk leert dat mantelzorg en werk goed te 
combineren zijn als er bewust mee wordt omgegaan. Werknemers voorkomen dat ze 
overbelast raken als zij hun werk en zorgtaken in balans houden. Daarom spoort gemeente 
Den Haag haar werknemers aan in gesprek te blijven met hun leidinggevende en met 
collega’s. Mantelzorg wordt onder de aandacht gebracht via een speciaal portaal op intranet, 
blogs, workshops en de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Op het gemeentelijk intranet staat 
informatie over (wettelijke) regelingen voor mantelzorgers overzichtelijk gegroepeerd. Ook 
vinden medewerkers hier informatie over speciale regelingen zoals respijtzorg en zijn er links 
naar instanties die ondersteuning kunnen bieden.  
 

http://www.denhaagmantelzorg.nl/
http://www.denhaagmantelzorg.nl/


Het goede voorbeeld geven 
 
De gemeente Den Haag heeft in november 2014 de erkenning voor mantelzorgvriendelijk 
beleid ontvangen. Wethouder Klein: “Het is voor mij belangrijk dat mantelzorgers in heel de 
stad een goede ondersteuning ontvangen. Dat de gemeente als werkgever daarin dan ook 
zijn rol pakt is voor mij heel logisch. Ook andere werkgevers roep ik op om een 
mantelzorgvriendelijk beleid te voeren. Dan moeten we natuurlijk als gemeente zelf het 
goede voorbeeld geven.” 
 
In Den Haag is de organisatie PEP de contactpersoon voor organisaties die met 
mantelzorgers te maken hebben. PEP ondersteunt namens de gemeente organisaties bij het 
mantelzorgvriendelijk inrichten van hun personeelsbeleid. De gemeente wil zo ook andere 
organisaties stimuleren een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren.  
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