
 

 

 
 
Februari 2020 
 
Het Mantelzorgsteunpunt Roosendaal is vanaf 1 januari 2020 onderdeel van de Inwonersondersteuning 
Roosendaal en wordt uitgevoerd door MEE West-Brabant en WijZijn Traverse.  
 
Afgelopen maand is een nieuw team gevormd bestaande uit drie mantelzorgconsulenten en mantelzorgassistente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Vlnr: Kitty Kiezenberg, Kim de Swart, Rachel Briët en Marianne Kweekel 

 
Het Mantelzorgsteunpunt Roosendaal heeft de komende jaren de ambitie om ervoor te zorgen dat: 
• Elke mantelzorger in de gemeente Roosendaal die dat nodig heeft ondersteuning op maat krijgt:                            

van preventie tot respijtzorg.   
• Partners in zorg en welzijn vroegtijdig worden gesignaleerd bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.  
• Mantelzorgondersteuning geïntegreerd is in de gebiedsteams van Roosendaal (zie onderstaande tabel). 

Mantelzorgers zijn op deze inloopspreekuren ook van harte welkom. 
 
 
Gebiedsteam Locatie Inloopspreekuur Mantelzorgconsulent  
1. Westrand  Huis van de Westrand Dinsdag: 10.30-12.00 uur Kim de Swart  
  Sint Lucasplein 3     
  4703 HX Roosendaal     
2. Kalsdonk, Burgerhout en Gezondheidscentrum ‘Kalsdonk’ Donderdag: 13.30-15.00 uur  Kitty Kiezenberg 
    Centrum Heilig Hartplein 28   
  4702 RE Roosendaal     

3. Langdonk / Kroeven Wijkhuis de Wieken  Maandag: 09.00-11.00 uur                                               Marianne Kweekel 
  Gezellelaan 45    
  4707 CC Roosendaal    
4. Kortendijk  Wijkcentrum ’t Dijksteeke Donderdag: 09.00-11.00 uur     Kim de Swart 
 Dijkcentrum 191   

 4706 LB Roosendaal     
5. Tolberg en dorpen De Bergspil Dinsdag: 13.30-15.00 uur Kitty Kiezenberg 

 Tolbergcentrum 158     
  4708 HK Roosendaal     

 



 

 

 
 
 
 
In de maand februari gaan we de plannen uitwerken hoe we deze ambities gaan vervullen.  
In onze aanpak werken we op basis van de vier V’s van de mantelzorgondersteuning, te weten:  
Vinden – Versterken – Verlichten – Verbinden. 
 
Vinden: de inwoners die informele zorg verlenen eerst vinden is een voorwaarde om daarna te kunnen  
versterken, verbinden en verlichten.  
Versterken betekent de positie verbeteren van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger door hen op maat te 
ondersteunen.  
Verbinden betekent verbinding tussen zorgvrager, formele en informele zorgverleners en organisaties vormgeven.  
Verlichten betekent het op maat ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.  
 
We gaan ervan uit dat inwoners op eigen wijze voor hun naasten moeten kunnen zorgen, zodat ze voldoening 
blijven halen uit wat zij doen en dit volhouden. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers die balans ervaren in hun 
zorgtaken, kunnen bovendien hun rol in het versterken en verbinden goed spelen. 
 
 
Uitgelichte doelgroepen  
Het Mantelzorgsteunpunt heeft een breed palet aan ondersteuning voor mantelzorgers.  
De ervaring leert dat verschillende groepen mantelzorgers om verschillende vormen van ondersteuning vragen.  
Dit heeft te maken met de diversiteit aan problemen bij het geven van mantelzorg.  
De ouder die zorgt voor een kind met een beperking heeft andere vragen dan iemand die zorgt voor een partner 
met een chronische ziekte. Hetzelfde geldt ook voor een kind dat opgroeit in een gezin met een ouder die 
ondersteuning en zorg nodig heeft.  
 
Het Mantelzorgsteunpunt heeft een aantal doelgroepen, die hier uitgelicht worden: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Telefonische bereikbaarheid Mantelzorgsteunpunt Roosendaal van maandag tot en met vrijdag via: 

088 - 0282600 
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