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Vertrek Liesbeth Hoogendijk bij MantelzorgNL
Liesbeth Hoogendijk, directeur/bestuurder van MantelzorgNL heeft
aangekondigd dat zij na bijna 10 jaar afscheid neemt van MantelzorgNL.
MantelzorgNL betreurt het aangekondigde afscheid van Hoogendijk, het boegbeeld van
MantelzorgNL. Elisabeth van Oostrum, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Deze nieuwe
start is haar van harte gegund, maar als MantelzorgNL nemen wij afscheid van een
betrokken en deskundige bestuurder die zeer gemist zal gaan worden’.
Andere kijk op mantelzorg
Gedurende tien jaar heeft Liesbeth veel zien veranderen in de ondersteuning en erkenning
van mantelzorgers. De decentralisatie en de komst van de Wmo had verstrekkende
gevolgen voor de mantelzorger. De afgelopen jaren werd zij steeds scherper op de
verschillen die tussen gemeenten zijn ontstaan en de gevolgen hiervan voor
mantelzorgers. Regelmatig kaartte zij dit aan en werd zij ook geïnterviewd. Met de studie
Maatschappelijke Kosten & Baten van mantelzorg die in 2021 uit kwam, bracht zij een heel
andere kijk op mantelzorg naar voren. Voor het eerst waren de echte cijfers bekend wat
de waarde van de inzet van mantelzorgers is. En in coronatijd stond zij pal voor de
belangen van mantelzorgers en pakte zij een leidende rol op zich om voor mantelzorgers
in deze periode op te komen, richting de politiek en het ministerie.
Liesbeth Hoogendijk: ‘Na bijna 10 jaar is er veel gedaan en bereikt met MantelzorgNL. Het
thema is niet meer weg te denken uit beleid, de politiek, de media en de samenleving. Ik
ben trots op wat we hebben bereikt en tegelijkertijd blijft er nog steeds veel te doen. Ik ga
het stokje nu overdragen en verder met een mooie opdracht als bestuurder van
zorgorganisatie St Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort.’
Nieuwe bestuurder
Liesbeth vertrekt per half november van dit jaar. Voor de werving van de nieuwe
bestuurder van MantelzorgNL wordt een werving- en selectietraject op korte termijn
gestart.
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MantelzorgNL
MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met ruim 450 regionale
en lokale aangesloten organisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers
(www.mantelzorg.nl).
De feiten over mantelzorg

Wat is mantelzorg:
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving
•
•
•
•
•

1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2020 mantelzorg (circa 5 miljoen mantelzorgers)
830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer
dan 8 uur per week) hulp
9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers)
Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

