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 Meer weten? www.movisie.nl/in-voor-mantelzorg

http://www.movisie.nl/in-voor-mantelzorg
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Mantelzorg. Mooi om te doen, soms een kunst om in balans te 
blijven. Steeds meer ouderen wonen thuis. Zij krijgen hulp en 
ondersteuning van familie, vrienden en buren. Die willen dat 
graag goed doen en de zorg kunnen volhouden. Hiervoor is goede 
samenwerking met en voor mantelzorgers essentieel. 

Hoe zorg je dat het lukt? Die goede samenwerking? Wat is ervoor 
nodig? De afgelopen drie jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan 
het programma In voor mantelzorg-thuis. In lerende praktijken in ons 
land hebben mantelzorgers, professionals en beleidsmakers in hun 
lokale context met ons gewerkt aan een betere samenwerking met en 
voor mantelzorgers. 

Vanuit de aanpak van waarderend veranderen experimenteerden zij 
met verbeteracties. De ene praktijk introduceerde een gezamenlijke 
10-minuten check om zo de samenwerking met mantelzorgers 
te verbeteren. Een andere werkte aan samenwerking tussen 
professionals en bracht met elkaar de route naar respijtzorg in beeld. 
Een derde zette de samenwerking tussen organisaties centraal en 
maakte gezamenlijk een sociale kaart. Alle experimenten hadden 
meteen effect op de samenwerking met en voor mantelzorgers.

Samenwerken moet je doen!
In deze publicatie lees je meer over deze opbrengsten van het 
programma. We staan stil bij de geleerde lessen en lokale effecten. 
Hoe is het gelukt om beter samen te werken? Hoe hebben we wat 
goed gaat, versterkt? Wat is ervoor nodig om de samenwerking 
met en voor mantelzorgers te verbeteren? Hoe pas je werkzame 
elementen van samenwerking toe? En wat moet er gebeuren om 
de ingezette beweging door te zetten? Je vindt hierbij links naar de 
publicaties, tools en infographics die we hebben ontwikkeld. Handige 
hulpmiddelen als je zelf met samenwerking aan de slag gaat. 

Want dat is misschien wel het belangrijkste wat we hebben geleerd. 
Samenwerken moet je dóen! Dus, begin. Hoe klein je actie ook is, het 
levert altijd wat op. Laat deze publicatie je als beleidsmaker, manager 
of professional vooral inspireren om ook in jouw praktijk dat begin te 
maken!

Utrecht, mei 2022

Programmaleiders In voor mantelzorg-thuis
Roos Scherpenzeel, Movisie
Yvonne de Jong, Vilans
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1    Zo werkten we aan 
samenwerking

Drie vragen
Waar lopen mantelzorgers vooral tegenaan? We deden deskresearch  
en spraken met professionals en mantelzorgers. We hebben dit 
samengevat in drie vragen:

• Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met professionals? 
• Hoe blijf ik in balans? 
• Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan  

mijn naaste? 

Deze drie vragen vormden de kern van de vraagstukken waarmee 
lokale praktijken aan de slag gingen. Bekijk ook de publicatie: Drie 
prangende vragen van mantelzorgers

Lerende praktijken
Om antwoord te geven op deze vragen zijn we lokaal aan de slag 
gegaan met professionals in zorg en welzijn, gemeenten, vrijwilligers 
en mantelzorgers in lerende praktijken. Hieronder verstaan we ‘een 
doordachte en welomschreven manier van leren van en in de praktijk 
die in het sociaal domein wordt toegepast om een sociaal vraagstuk 
beter op te lossen’. De lerende praktijken verschilden in omvang en 
looptijd. Sommige begeleidden we gedurende de drie jaar dat het pro-
gramma duurde. Andere praktijken werkten een jaar aan verbeteringen 
en hadden minder intensieve begeleiding vanuit het programma. 

Samenwerken met en voor mantelzorgers loont. Hoe zorg je dat dat 
lukt? In voor mantelzorg-thuis koos voor een aanpak volgens de 
methode van waarderend veranderen. Dat betekent experimenteren 
in de praktijk met kleine verbeteracties. We formuleerden hiervoor 
drie vragen van mantelzorgers. Modellen voor samenwerking, zoals 
het model van Kaats & Opheij en het SOFA-model, waren daarnaast 
een leidraad. Ook zochten we aansluiting bij landelijke stakeholders. 

Het programma 
In voor mantelzorg-thuis is een initiatief van Movisie en Vilans en is 
onderdeel van het meerjarige programma Langer Thuis van het minis-
terie van VWS. Het is gestart in 2018 en in 2021 afgrond. Met professi-
onals in zorg en welzijn, van gemeenten en mantelzorgers werkten we 
aan betere samenwerking mét en vóór mantelzorgers. 

Samenwerking loont
Waarom die inzet op samenwerking? Het loont om als professional 
goed samen te werken mét mantelzorgers en vóór mantelzorgers. 
Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen. Ze staan 
er niet alleen voor, er ontstaan minder misverstanden en conflicten en 
de betrokkenheid van mantelzorgers en andere naasten groeit. Goede 
samenwerking leidt tot zorg en ondersteuning die past bij hulpvragers 
én hun mantelzorgers. Voor professionals betekent het meer plezier in 
hun werk.

https://www.movisie.nl/publicatie/infographic-drie-vraagstukken-mantelzorgers
https://www.movisie.nl/publicatie/infographic-drie-vraagstukken-mantelzorgers
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De aanpak was wel overal hetzelfde: werken aan verbeteringen in de 
vorm van experimenten, vanuit de aanpak van waarderend verande-
ren, mét professionals uit zorg en welzijn, gemeenten, mantelzorgers 
en vrijwilligers. Praktijken kozen hierbij hun eigen kernthema’s. Van 
mantelzorgers in balans tot samen de puzzel leggen voor gelukkige 
mantelzorgers. 

3 niveaus van samenwerken
Alle praktijken werkten aan een of meer niveaus van samenwerken: 
1.  Met mantelzorger(s): hoe wordt een mantelzorger een echte 

samenwerkingspartner?
2.  Tussen professionals: mantelzorgers hebben vaak te maken met 

een grote verscheidenheid aan professionals die bij hun naaste zijn 
betrokken. Hoe voorkom je dat dit de zorg ingewikkeld maakt?  
Hoe realiseer je goede afstemming?

3.  Samenwerking tussen organisaties: ondersteuning vanuit zorg 
en welzijn en ook andere levensgebieden als wonen, zijn allemaal 
belangrijk. Hoe kun je die meer met elkaar verbinden? 

Speciale aandacht voor digitaal samenwerken 
en respijtzorg
Een aantal thema’s vonden we extra belangrijk, zoals digitaal 
samenwerken en betere respijtzorg. Deze thema’s kregen in een 
aantal lerende praktijken speciale aandacht. Zo was 
er onder andere een pilot met OZO-verbindzorg 
in de Brabantse Wal. Voor respijtzorg 
organiseerden we daarnaast een 
landelijke Werkplaats respijtzorg, waarin 
organisaties uit het land specifiek met dit 
thema aan de slag gingen voor hun eigen 
gemeente. 

Waarderend veranderen
Alle praktijken werkten volgens de methode waarderend veranderen. 
Deze veranderaanpak geeft aandacht aan het goede dat er al is en 
waar deelnemers graag méér van zouden willen. De inbreng van de per-
sonen en organisaties die onderdeel zijn van het vraagstuk is cruciaal. 

Centraal staat de vraag: Waar wil je meer van? Op basis daarvan wordt 
een positief kernthema vastgesteld: dat wat je graag wilt realiseren. 
Vervolgens zijn er de fases van verkennen 
(wat is er al dat bijdraagt aan het posi-
tieve kernthema), verbeelden (hoe 
ziet het positieve kernthema er in 
de praktijk uit), vormgeven (wat 
is er nodig om dit te bereiken) 
en verwezenlijken (via experi-
menten werken aan de uitvoe-
ring van plannen en die waar 
nodig bijstellen). 

Meer over 
de lerende 

praktijken van 
In voor mantel-

zorg-thuis

Meer weten over  
waarderend verande-

ren? In deze videoserie 
legt Joeri Kabalt uit wat 

waarderend veranderen is 
en hoe je er mee aan de 

slag gaat.

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/hebben-we-verbinding/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/hebben-we-verbinding/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/
https://www.movisie.nl/gids-waarderend-veranderen
https://www.movisie.nl/publicatie/waarderend-veranderen-wat-dat


2  5 inzichten

3  Feiten en cijfers

4  Lokale effecten

5  Voortzetten

1  Samenwerking

Eindrapportage In voor mantelzorg-thuis 2018-2021 pag 6 van 29

Succesvol samenwerken
Hoe werk je aan succesvolle samenwerking tussen organisaties? 
Hiervoor gebruikten we het model van Kaats & Opheij als leidraad. Zij 
beschrijven vijf condities voor succesvolle samenwerking. Ambitie: 
welk gezamenlijk doel heb je? Belangen: in de samenwerking komt 
iedereen ook iets halen. Zorg dat voor elkaar duidelijk is wat dat is. 
Relatie: ken je elkaar goed? Organisatie: welke afspraken maak je 
over hoe je de samenwerking organiseert? Proces: hoe houd je in de 
gaten of je het goede doet? We hebben bij de lokale praktijken een 
start-, tussen- en eindmeting uitgevoerd om de verschillende condities 
van dit model in de lokale praktijken te onderzoeken. 
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5 condities 
voor succesvolle 
samenwerking 

Samenwerken 
met informele zorg

Ambitie
Wat willen jullie met elkaar 

bereiken? Welk vraagstuk wil je 

oplossen? Formuleer de ambitie 

vanuit het perspectief van 

mantelzorgers. 

Belangen
Elke organisatie heeft een eigen 

belang. Heb oog voor de ver-

schillende belangen, wees hier 

open over. Heb jij ook je eigen 

(organisatie) belang gedeeld?

Relatie
Je kunt alleen succesvol samen-

werken als je elkaar goed kent, 

vertrouwt en elkaars taal spreekt. 

Zijn de juiste mensen betrokken, 

hebben jullie ervaringsdeskundige 

mantelzorgers gevraagd? 

Neem hiervoor de tijd. 

Organisatie
Spreek gezamenlijk af hoe jullie 

de samenwerking organiseren. 

Hoe neem je besluiten, op 

welke manier en hoe vaak 

overleg je met elkaar? 

Proces
Hoe verloopt de manier van 

samenwerken nu? Zijn jullie op 

de goede weg? Maak afspraken 

over monitoring. Zo kun je tijdig 

bijsturen als het niet goed loopt. 

Een goede samenwerking draagt bij aan 
een betere mantelzorgondersteuning. 
Kaats & Opheij beschrijven vijf condities 
voor een succesvolle samenwerking.

Oog voor de rollen van mantelzorgers
Goede zorg en ondersteuning voor mensen in de thuissituatie bete-
kent ook tijd en aandacht voor hun mantelzorger(s). Voor deze samen-
werking met mantelzorgers is het het SOFA-model een hulpmiddel. 
Het geeft inzicht in de rollen die mantelzorgers hebben en wat profes-
sionals hierin kunnen doen. Als een professional rekening houdt met 
deze rollen, ontstaat meer zicht op behoeften en mogelijkheden van 
mantelzorgers. Het voorkomt bovendien dat er alleen aandacht is voor 
één aspect, bijvoorbeeld overbelasting. 

S O

FA

HANDIGE VRAGEN
 • Kunt u iets meer vertellen over de wensen en behoeften 
van uw naaste?

 • Wat zou u doen in deze situatie?

 • Waar maken we uw naaste blij mee?  

SOFA-MODEL: DE ROLLEN VAN MANTELZORGERS
Mantelzorgers zijn heel belangrijk. Voor een goed samenspel tussen professionals en mantelzorgers helpt inzicht in de rollen die 
mantelzorgers hebben. Het SOFA-model geeft zicht op deze rollen en wat jij, als professional, hierin kunt doen. Houd jij met alle 
rollen voldoende rekening?

HANDIGE VRAGEN
 • Hoe gaat het met u?

 • Waar krijgt u energie van?

 • Zijn er andere mensen in uw omgeving betrokken  
bij de zorg en ondersteuning?

SAMENWERKEN 
MANTELZORGERS ALS 
PARTNER IN ZORG

HANDIGE VRAGEN
 • Wat doet u als mantelzorger en wat zou u graag 
willen blijven doen? 

 • Wat zou u willen leren over de zorg en 
ondersteuning van uw naaste?  

 • Welke afspraken maken we met elkaar?  

 • Hoe kunnen we elkaar aanvullen?

ONDERSTEUNEN
MANTELZORGERS ALS 
HULPVRAGER
Het kan zijn dat een mantelzorger zelf ondersteuning 
nodig heeft om de zorg vol te houden. Bied een 
luisterend oor en verwijs door waar nodig, bijvoorbeeld 
naar een mantelzorgsteunpunt.

AFSTEMMEN
MANTELZORGERS ALS 
EXPERT
Een mantelzorger kent de naaste al lang.  
Benut daarom de kennis van de mantelzorger.

FACILITEREN
MANTELZORGERS ALS 
PERSOONLIJKE RELATIE
Realiseer je dat een mantelzorger in de eerste  
plaats kind, ouder, partner, vriend is. Respecteer 
daarom de gewoontes van een mantelzorger en 
zijn of haar naaste. 

Realiseer je dat een mantelzorger al langere  
tijd voor zijn of haar naaste zorgt. Erken de  
mantelzorger dus als medehulpverlener. 

HANDIGE VRAGEN
 • Wat zou u graag samen willen blijven doen?

 • Heeft u bepaalde familiegewoontes of rituelen? 

 • Hoe kan ik u hierbij helpen?In deze 
videoserie licht 
Ben Hammer 

de niveaus van 
samenwerken toe

https://www.movisie.nl/publicatie/samenwerken-informele-zorg-5-condities-succesvolle-samenwerking
https://www.movisie.nl/publicatie/sofa-model-rollen-mantelzorgers
https://www.movisie.nl/publicatie/vijf-condities-kaats-opheij-succesvolle-samenwerking
https://www.movisie.nl/publicatie/vijf-condities-kaats-opheij-succesvolle-samenwerking
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Vrijwilligers: ook een samenwerkingspartner
Vrijwilligers spelen een grote rol bij het ondersteunen van hulpvragers 
en hun mantelzorgers. Ook een belangrijke samenwerkingspartner 
dus. Het WIFA-model ondersteunt bij een goede samenwerking met 
vrijwilligers. WIFA staat voor waarderen, informeren, faciliteren en 
afstemmen. Facetten die in samenwerking met vrijwilligers terug  
moeten komen.

w
i

FA

DIT KUN JE DOEN
 • Stem af over bijvoorbeeld werktijden en vakanties. 

 • Betrek vrijwilligers bij (digitale) vormen van samenwerking rondom cliënten 
of mantelzorgers, bijvoorbeeld door middel van WhatsApp groepen.

 • Luister naar de ervaring en kennis van vrijwilligers.

DIT KUN JE DOEN
 • Geef instructies voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik of tiltechnieken.

 • Organiseer trainingen of informatiesessies voor vrijwilligers over 
ziektebeelden.

 • Vraag aan vrijwilligers wat zij nodig hebben.

DIT KUN JE DOEN
 • Vertel een vrijwilliger als er wijzigingen zijn in de zorg- of 
thuissituatie, bijvoorbeeld: ‘Mevrouw gaat niet meer op 
dinsdag naar de dagbesteding maar op vrijdag.’

 • Deel informatie over afspraken van de organisatie. 

 • Stuur nieuwsbrieven van je organisatie ook aan vrijwilligers.

DIT KUN JE DOEN
 • Toon belangstelling en spreek uit dat je het fijn vindt 
dat de vrijwilliger er is.

 • Denk aan een cadeautje op de nationale dag van de 
vrijwilliger (7 december) of rond een feestdag. 

 • Nodig vrijwilligers uit voor een gezellig moment of 
voor een uitje.

Voor vrijwilligers is het belangrijk om informatie 
te krijgen wanneer er iets verandert in de  
zorg- of thuissituatie van de cliënt, of binnen  
de organisatie. 

Vrijwilligers zijn onderdeel van het team dat is 
betrokken bij een cliënt en mantelzorger. Het 

is daarom belangrijk om taken met elkaar af te 
stemmen, zodat je niet langs elkaar heen werkt.

Om vrijwilligers hun werk goed te laten doen, kun je 
hen op verschillende manieren faciliteren. Zorg ook 
dat randvoorwaarden in orde zijn.

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in 
en dat mag gewaardeerd worden.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede zorg aan en ondersteuning van cliënten én mantelzorgers. Een goede samenwerking 
tussen professionals en vrijwilligers is essentieel. Dat werkt motiverend, draagt bij aan een prettig werk-, zorg- en leefklimaat en aan meer 
aandacht voor zorg en welzijn van de cliënt. Het WIFA-model helpt je hierbij. Dat staat voor: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. 
Houd jij hier als professional voldoende rekening mee?

WAARDEREN 
INFORMEREN

AFSTEMMEN FACILITEREN

WIFA-MODEL AANDACHTSPUNTEN IN DE SAMENWERKING  
MET VRIJWILLIGERS

Landelijk samenwerken
Naast lokaal leren en verbeteren hebben we samengewerkt met lan-
delijke stakeholders om kennis beter te laten aansluiten bij en te laten 
landen in de praktijk. Samen met landelijke branche-, beroeps- en 
belangenorganisaties, zoals VNG, SWN, BPSW, Actiz, V&VN, LHV en 
Vereniging NOV, hebben we gekeken naar wat zij doen op het gebied 
van mantelzorgondersteuning, wat er nog beter zou kunnen en hoe we 
samenwerking kunnen verankeren in de beroepspraktijk. 

MantelzorgNL was een van de belangrijkste samenwerkingspartners. 
Met hen voerden we onder andere de werkplaats respijtzorg 
uit, maakten we een infographicreeks respijtzorg, de verwijzer 
mantelzorgondersteuning en inspiratiesheets voor verschillende 
beroepskrachten. De organisatie Wijzelf heeft vanuit het programma 
specifieke tools voor mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel ontwikkeld en getest.

https://www.movisie.nl/publicatie/wifa-model-aandachtspunten-samenwerking-vrijwilligers
https://www.mantelzorg.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/respijtzorg
https://www.movisie.nl/publicatie/verwijzer-mantelzorgondersteuning
https://www.movisie.nl/publicatie/verwijzer-mantelzorgondersteuning
https://www.movisie.nl/inspiratiesheets-samenwerken-mantelzorgers
https://www.movisie.nl/inspiratiesheets-samenwerken-mantelzorgers
https://wijzelf.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/actief-benutten-sociale-netwerk-mantelzorgmap
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Samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers. Dat was het 
kernthema van de Lerende Praktijk Brabantse Wal. Hieraan deden gemeente 
Bergen op Zoom, Steunpunt Mantelzorg, BWI Woensdrecht en Wij zijn  
Steenbergen mee. 

De Brabantse Wal deed verschillende succesvolle experimenten om de 
samenwerking met en voor mantelzorgers te verbeteren. De doelen waren 
helder: het doolhof naar ondersteuning toegankelijk maken, mantelzorgers 
ontzorgen en beroepskrachten toerusten. 

Zoals bij alle lokale lerende praktijken van In voor 
mantelzorg-thuis, zijn op de Brabantse Wal 
verschillende organisaties samengebracht: 
(zorg)professionals, vrijwilligers en man-
telzorgers. Vanuit de methode van waar-
derend onderzoeken is er gekeken naar 
wat er goed gaat en waar ze meer van 
zouden willen. Dat resulteerde in een 
aantal experimenten om de samenwer-
king met en voor mantelzorgers te ver-
beteren. Zo werd een toolkit gemaakt die 
professionals helpt om zich bewuster te 
zijn van mantelzorgers en was er een expe-
riment met OZO-verbindzorg. De praktijk is 
uiteindelijk doorgegaan als Netwerk Mantelzorg 
Brabantse Wal.

Samen werken, samen leren in de Brabantse Wal
Lerende praktijk uitgelicht

Ad van Rijen  
(bestuurder WijZijn Traverse Groep): 

‘Ik ben erg trots op het enthousiasme 
en de positieve flow in de samenwerking, 
en natuurlijk op de goede resultaten. We 

hebben één centrale website gecreëerd die 24/7 
beschikbaar is voor mantelzorgers en (zorg)
medewerkers en deze website is gekoppeld 

aan de hulpwijzer Brabantse Wal. Ook werken 
organisaties nu beter samen, zodat ze 
mantelzorgers eerder in beeld hebben 

en hen over de mogelijkheden van 
mantelzorgondersteuning kunnen 

informeren.’

Susan Stam  
(huisarts, lid van de ontwerpgroep): 

‘In de werkgroep ging het over hoe we de 
mantelzorgers kunnen betrekken bij de zorg, 
voordat ze overspannen zijn. Dat je ze echt 

begeleidt in het mantelzorgen, om te voorkomen 
dat ze overbelast worden. De aandacht moet niet 

pas als het mis gaat, maar juist eerder georga-
niseerd worden. Daarbij is een samenwerking 
tussen verschillende disciplines waaronder 
de huisarts en de mantelzorgmakelaar, de 

transferverpleegkundige, de medisch 
specialisten, heel belangrijk.’

https://www.movisie.nl/artikel/bestuurder-moet-je-zorgen-continuiteit
https://mantelzorgbrabantsewal.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/door-bril-huisarts
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2   Vijf inzichten over 
samenwerken met en voor 
mantelzorgers

Een netwerk helpt bij succesvolle implementatie van gezamenlijk 
beleid. In een netwerk leren professionals elkaar kennen en kunnen 
zij nieuwe aanpakken uitwerken samen met mantelzorgers en vrij-
willigers. Deze gezamenlijke zoektocht naar oplossingen verbindt en 
versterkt hiermee ook de samenwerking. Hoe dat netwerk vorm moet 
krijgen, is per lokale situatie anders. Van geheel zelfsturend of juist 
werkend met een kartrekker, gericht op een specifiek thema als respijt-
zorg of juist op mantelzorgondersteuning als geheel. Wel belangrijk: 
iemand moet het initiatief nemen. Zorg ervoor dat de juiste persoon of 
organisatie de lead neemt. Iemand die gedreven is en tijd en energie 
kan investeren. Wie dat is, verschilt per regio. Soms werkt het als een 
gemeente dat doet. Zo hebben in het Land van Cuijk vijf gemeenten 
met zo’n 25 organisaties een mantelzorgakkoord gesloten. Dat bleek 
een heel mooie aanjager om samenwerking tot stand te brengen. Ook 
in de gemeente Stein nam de gemeente het initiatief. In andere regio’s 
kan het ook werken als een zorgorganisatie het initiatief neemt of een 
mantelzorgsteunpunt.

De experimenten van de lerende praktijken hebben veel kennis 
en ervaring opgeleverd over samenwerken. We kwamen tot 
vijf inzichten die helpend zijn om samenwerken met en voor 
mantelzorgers verder te brengen. Zo blijkt netwerksamenwerking 
een belangrijke voorwaarde voor verandering, is investeren in 
samenwerking noodzakelijk, helpt het als je gezamenlijk de 
ambitie bepaalt, geeft klein beginnen grote resultaten en brengen 
persoonlijke verhalen van mantelzorgers professionals in beweging.

1.  Netwerksamenwerking is een voorwaarde 
voor verandering

Alleen gezamenlijk kunnen professionals in zorg en welzijn werken 
aan het beter ondersteunen van mantelzorger(s). Elke mantelzorgsitu-
atie is anders en vaak zijn verschillende professionals en organisaties 
betrokken. De oplossingen zitten dus ook op meer gebieden. Ieders 
expertise is nodig om de zorg en ondersteuning goed in te richten. Een 
buurthuis bijvoorbeeld heeft misschien makkelijk contact met mantel-
zorgers, maar een mantelzorgconsulent kent de regels. Alle betrokke-
nen hebben een stukje van de puzzel. Dat maakt samenwerking in een 
netwerk een voorwaarde voor echte verandering. 
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‘Wij nemen in dit traject die rol [van aanjager, red] op ons. Iedereen is 
druk met dagelijkse werkzaamheden en dan is het fijn als iemand de 
aanjager is. Wij zijn als gemeente misschien niet helemaal neutraal, 
maar hebben wel een meer faciliterende rol. Daar past de taak als 
projectleider bij.’  
Britt Stoks en Carla Saris, beleidsadviseur gemeente Stein

Denk breed
Denk breed als het gaat om wie er deelnemen aan het netwerk. De 
lokale praktijken stonden open voor alle organisaties en professionals 
die wilden deelnemen. Van een bibliotheek tot Wmo-consulent en van 
POH’er tot transferverpleegkundige. Soms heeft een onverwachte par-
tij een stukje van de puzzel in handen. 

Het kan een uitdaging zijn om professionals te betrekken die wél 
contact hebben met mantelzorgers, maar voor wie het ondersteu-
nen van mantelzorg níet tot de kern van het werk behoort. Denk aan 
huisartsen, wijkverpleegkundigen, GGZ-professionals en transferver-
pleegkundigen. Toch is elkaar kennen zowel professioneel (wat houdt 
bijvoorbeeld de functie van mantelzorgconsulent in) als persoonlijk 
(elkaar ontmoet en gesproken hebben) volgens deelnemers aan In 
voor mantelzorg-thuis een belangrijke voorwaarde voor succesvolle 
samenwerking.

Omdat wij elkaar nu beter kennen, weten we elkaar sneller te vinden 
en kun je sneller doorverwijzen. Ook op andere thema’s kun je nu 
makkelijker samenwerken.’  
Britt Stoks en Carla Saris, beleidsadviseur gemeente Stein  

2.   Investeren in samenwerking is meer dan de 
moeite waard

Samenwerkingsrelaties vragen een investering van organisaties en 
individuele professionals. Je moet er niet over praten, maar het dóen. 
Dat vraagt tijd, aandacht en energie. Professionals moeten van hun 
bestuurder hiervoor de ruimte krijgen. En gemeenten moeten voor-
waarden creëren, zodat de bestuurder die ruimte heeft. Die investering 
is de moeite waard, hebben we gezien. Professionals leren elkaar 
beter kennen, afstemmen gaat gemakkelijker, mantelzorgers zijn meer 
in beeld.

Dat betekent dus wel wat. Bijvoorbeeld dat je de tijd neemt om elkaar 
te leren kennen en te werken aan een goede basis voor samenwerking. 
Neem hierbij alle aspecten van samenwerking met elkaar onder de 
loep: Wat is je gezamenlijke doel? Wat is ieders eigen belang? Is de 

‘Samenwerken in netwerken’ 
is een stappenplan om 

zelf een netwerk rondom 
mantelzorgondersteuning op te 

zetten. Hierin staan de belangrijkste 
stappen voor het starten en 

behouden van een netwerk op 
een rij

https://www.movisie.nl/publicatie/samenwerken-netwerken-stappenplan
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relatie op orde? Heb je goede afspraken over jullie samenwerking? Het 
helpt om te werken met vaste bijeenkomsten en om uren te oormer-
ken voor coördinatie van samenwerking tussen organisaties, middelen 
vrij te maken voor het afstemmen van activiteiten en het organiseren 
van gemeenschappelijke activiteiten. Zo krijg je samenwerking duur-
zaam op de agenda.

‘Tijd en ruimte zijn belangrijke factoren. Vaak willen we te snel  
concreet resultaat zien. Het liefste binnen een jaar. Maar dat gaat niet 
in dit soort samenwerkingsprocessen. De samenwerking moet groeien, 
maar mensen moeten wel de tijd en ruimte krijgen om dit voor elkaar  
te krijgen.’ 
Britt Stoks en Carla Saris, beleidsadviseur gemeente Stein

3. Bepaal gezamenlijk de ambitie
Hoe ziet het er straks uit voor de mantelzorger? Wat is de ideale situa-
tie en wat gaat er dan beter? Die ambitie moet je gezamenlijk bepalen, 
samen met mantelzorgers. Het maakt aan het begin helder waar je 
met elkaar voor gaat en wat het doel is van alle partijen. Dat werkt 
motiverend voor betrokkenen, zorgt voor commitment en het helpt 
om hieraan prioriteit te geven in de eigen dagelijkse praktijk en in de 
samenwerking met anderen. 

Een heldere gezamenlijke ambitie aan het begin, helpt ook om te 
beoordelen of alle partijen aan tafel zitten. Zijn de juiste puzzelstukjes 
aan tafel of ontbreken er nog partijen? 

‘Bij de laatste sessie waren ook mantelzorgers en vrijwilligers aanwezig. 
Ik merkte dat het heel waardevol was om hen aan het woord te laten. 
Niet iedereen zit even vaak met mantelzorgers zelf om de tafel en s 
oms spreken professionals toch nog te veel over in plaats van met de 
mensen zelf.’  
Deelnemer lerende praktijk

4. Denk groot, begin klein
Om grote resultaten te boeken, moet je klein beginnen. Goede zorg 
en ondersteuning voor mantelzorgers is een groot doel. Misschien zo 
groot dat het ook kan verlammen. Daarom zijn we in de lerende prak-
tijken met grote ambities begonnen, maar hebben we die vervolgens 
opgeknipt in kleinere doelen. Praktijken gingen aan de slag in expe-
rimenten, waarin ze konden uitproberen en bijstellen. Deze aanpak 
werkt, volgens de deelnemers. De kleine, haalbare stappen hebben 
tot mooie resultaten geleid voor mantelzorgers en cliënten. Er zijn bij-
voorbeeld kennisproducten en werkprocedures ontwikkeld, die meteen 

Meer lezen over samenwerken 
tussen organisaties? 

Lees het magazine ‘Mantelzorg- 
ondersteuning op rolletjes laten 

verlopen’, waarin we tips geven over het 
opbouwen van een netwerk, vijf condities 

voor een succesvolle samenwerking 
toelichten en succesverhalen uit de 

lokale lerende praktijken delen. 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/mantelzorgondersteuning-op-rolletjes-laten-verlopen/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/mantelzorgondersteuning-op-rolletjes-laten-verlopen/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/mantelzorgondersteuning-op-rolletjes-laten-verlopen/
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bijdragen aan de samenwerking tussen professionals of de samen-
werking met mantelzorgers. Samenwerken aan kleine doelen zorgt 
er bovendien voor dat je elkaar leert kennen en leidt tot gezamenlijke 
succeservaringen. Dat maakt de samenwerking meer bestendig. 

Vaak wordt er gedacht dat je hele grote stappen moet nemen om 
resultaten te behalen, maar kleine stapjes zijn ook mooie stapjes om 
wat te bereiken. Er wordt vaak heel groot gedacht hè. En vaak misschien 
daardoor ook in onmogelijkheden. We hebben vaak tegen elkaar gezegd: 
houd het klein, het hoeft niet altijd heel moeilijk en ingewikkeld te zijn. 
Daar is bewustwording in geweest.’  
Deelnemer lerende praktijk

5.  Verhalen van mantelzorgers zetten 
professionals in beweging

Gebruik verhalen van mantelzorgers en benut zo de kracht van erva-
ringskennis. We hebben gezien dat ervaringsverhalen van mantelzor-
gers bijdragen aan bewustwording bij professionals. Ze zetten profes-
sionals in beweging, geven inzicht in wat een mantelzorger wil en kan, 
en zorgen ervoor dat een aanpak aansluit bij wat een mantelzorger 
nodig heeft.

‘Samen hebben we die podcast beluisterd. Dat heeft ontzettend veel 
gedaan ook met hem. Tussen hen is er toen ook iets op gang gekomen 
waarmee ze veel verder gekomen in de samenwerking – ze zijn elkaar 
gaan begrijpen en kennen.’  
Deelnemer lerende praktijk

Er zijn tal van creatieve manieren mogelijk om deze verhalen op te 
halen. De praktijken maakten een podcast, interviews in de lokale 
krant en videomateriaal. Deze maakten indruk, op zowel professionals 
als mantelzorgers zelf, en hielpen om de zorg en ondersteuning van 
mantelzorgers persoonsgericht in te richten. Daarnaast had het mee-
werken aan verhalen ook positieve effecten op de mantelzorgers en 
cliënten die meewerkten. Het gaf hen het gevoel dat hun verhaal bete-
kenis kreeg en was soms een gespreksopener in hun eigen leven.

In het magazine 
‘Samenwerken met en voor 

vitale mantelzorgers’ staat de vraag 
“Wat draagt bij aan de balans van 

mantelzorgers?” centraal. We geven je 
in dit magazine antwoord op deze vraag 

door in gesprek te gaan met mantelzorgers 
en professionals, het balansmodel toe 

te lichten en handige tools om het 
gesprek met mantelzorgers over 

balans aan te gaan te delen.

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/op-de-gedeelde-eerste-plek/beter-aansluiten-bij-leef-en-belevingswereld-van-mantelzorgers.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/samenwerken-met-en-voor-vitale-mantelzorgers/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/samenwerken-met-en-voor-vitale-mantelzorgers/index.html
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3    In voor mantelzorg-thuis: 
de feiten en cijfers

Noord West Veluwe

Land van Cuijk

Ede
Renswoude

Horst aan de Maas
Brabantse Wal

Leiden
Leusden

‘s-Hertogenbosch

Stein

10 lokale lerende praktijken, 6 praktijkversnellers, ruim 30 
experimenten, 4000 betrokken professionals en mantelzorgers, 
meer dan 100 publicaties en tientallen tools, infographics, video’s 
en publicaties. In dit hoofdstuk staan de feiten en cijfers van In voor 
mantelzorg-thuis op een rij. 

Lokale lerende praktijken
De 10 lokale Lerende Praktijken, verspreid over het land, vormden het 
hart van het programma. Hierin gingen professionals uit zorg, welzijn 
en gemeenten en mantelzorgers en vrijwilligers binnen een regio met 
elkaar aan de slag. Elke lokale praktijk bestond uit een kerngroep en 
ontwerpgroep. Ook was er een projectleider. De kerngroep coördineer-
de het lokale traject en bestond meestal uit drie vertegenwoordigers 
van organisaties uit zorg en welzijn en een gemeente. In sommige 
gevallen nam een mantelzorger, huisarts of vrijwilliger plaats in de 
kerngroep. In de ontwerpgroep zaten vertegenwoordigers van allerlei 
organisaties die te maken hebben met mantelzorgers en van beteke-
nis konden zijn voor de vraagstukken die zij wilden aanpakken. Van 
wijkverpleegkundigen tot vrijwilligerscoördinatoren en van POH-ers tot 
Wmo-consulenten. In elke regio was de samenstelling van de groep 
anders.  

https://www.movisie.nl/artikel/deelnemende-lokale-lerende-praktijken-mantelzorg-thuis
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Corona: omslag naar digitale bijeenkomsten
Door de coronapandemie is er gedurende de looptijd van het 
programma veel geleerd. Niet alleen over prioritering en samen-
werking tijdens een pandemie, maar ook over online (samen)
werken en online leren. Sinds maart 2020 zijn Lerende prak-
tijken binnen In voor mantelzorg-thuis voornamelijk online bij 
elkaar gekomen in de kern- en ontwerpgroepbijeenkomsten. Dat 
bracht soms wat ongemak met zich mee, zo gaven deelnemers 
aan het begin van de coronacrisis aan. Daarna zijn we gewend 
geraakt aan online bijeenkomsten.

Er hebben 305 personen meegewerkt in de lokale lerende praktijken, 
waarvan 175 deelnemers van het begin tot het eind hebben meege-
daan. De figuur laat de achtergrond van deze 175 deelnemers zien.

Samen voerden de lokale praktijken 33 verschillende experimenten uit 
om samenwerking met en voor mantelzorgers te verbeteren. De expe-
rimenten hadden impact op alle niveaus van samenwerking. Door de 
experimenten zijn in totaal ongeveer 4.000 mensen in aanraking geko-
men met de resultaten van het programma In voor mantelzorg-thuis: 
2.494 mantelzorgers, 966 professionals en 463 vrijwilligers. 

, Lees meer over de lokale effecten in hoofdstuk 4 

Expertisebureau mantelzorg - 8,4%

Gemeente - 19,11%

GGZ - 3,2% 

Huisartsenpraktijk - 7,4%

Niet verbonden aan een organisatie - 12,7%

Overig - 24,14%

Thuisorganisatie overig - 11,6%

Vrijwilligersorganisatie - 20,11%

Welzijnsorganisatie - 21,12%

Wijkverpleging - 21,12%

Ziekenhuis - 1,1%

Zorgorganisatie overig - 26,15%

Zorgverzekeraar - 1,1%

Belangenvereniging - 1,1%

https://www.invoormantelzorg.nl/wp-content/uploads/2021/11/Overzicht-lokale-praktijken-In-voor-mantelzorg.pdf
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Praktijkversnellers
Naast de lokale lerende praktijken is gewerkt in zes praktijkversnel-
lers. De praktijkversnellers volgden dezelfde werkwijze als de lokale 
lerende praktijken, maar met een kortere looptijd en minder intensieve 
begeleiding vanuit het programma. Ook de praktijkversnellers werkten 
met een kerngroep en een ontwerpgroep, met daarin zo veel mogelijk 
relevante professionals en organisaties. Per praktijkversneller zijn 
gemiddeld drie experimenten uitgevoerd of voorbereid. Als onderdeel 
van hun traject hebben zij een lerend netwerk opgericht dat zorgt voor 
een duurzame samenwerking met en voor mantelzorgers. 

Zwolle

Noord Oost Polder

Zoetermeer

Maasgouw

Utrecht

Expertisebureau mantelzorg - 2,1%

Gemeente - 2,11%

GGZ - 1,5% 

Huisartsenpraktijk - 1,5%

Niet verbonden aan een organisatie - 1,5%

Overig - 2,11%

Thuisorganisatie overig - 2,11%

Welzijnsorganisatie - 3,16%

Wijkverpleging - 1,5%

Ziekenhuis - 1,5%

Zorgorganisatie overig - 3,16%

‘Ik werkte samen met een mantelzorgondersteuner en een MEE- 
medewerker aan een praktijkversneller. Met z’n drieën zijn we onder-
deel van het sociaal wijkteam, waar we onlangs mee hebben verga-
derd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we veel aandacht besteed 
aan het thema mantelzorg. We zijn heel blij met de samenwerking 
binnen dit wijkteam. Als ik als klantmanager Wmo een keukentafel-
gesprek voer en zie dat er daar nog veel meer aan de hand is, bijvoor-
beeld financiële problemen of overbelasting van een mantelzorger, 
dan kan ik dat ook binnen het team bespreken. Zo kunnen we men-
sen breed ondersteunen.’  Jacqueline Postulart, klantmanager Wmo

Er namen 23 personen deel aan de praktijkversnellers. Ook  
bij de praktijkversnellers hadden de experimenten effect op  
verschillende niveaus van samenwerking.

https://www.movisie.nl/artikel/door-bril-klantmanager-wmo
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3.3 Werkplaats respijtzorg
Verschillende organisaties in zorg en welzijn deden mee aan de 
werkplaats respijtzorg die In voor mantelzorg-thuis organiseerde. 
Zij werkten hierin aan betere respijtzorg in hun regio. Hun doelen 
varieerden. Van betere toegang tot respijtzorg tot samenwerking 
tussen gemeenten. In twaalf 
werkplaatsen hebben 
in totaal 51 mensen 
meegewerkt.

Belangenvereniging - 3,6%

Expertisebureau mantelzorg - 6,12%

Gemeente - 16,31% 

GGZ - 1,2%

Niet verbonden aan een organisatie - 1,5%

Huisartsenpraktijk - 2,4%

Overig - 2,4%

Thuisorganisatie overig - 3,6%

Vrijwilligersorganisatie - 4,8%

Welzijnsorganisatie - 9,17%

Wijkverpleging - 1,2%

Zorgverzekeraar - 2,4%

Berkelland
Rheden

West-Betuwe

Voorst

Hardenberg

Groningen

Friesland

De Ronde Venen

Valkenswaard

Drechtsteden

Nederweert-Weert

Zeist
In het magazine ‘Krachtige 

oplaadpunten voor de 
mantelzorger: samen bouwen aan 

passende respijtzorg’ leggen we de 
focus op respijtzorg. Wat is respijtzorg, hoe 
organiseer je het en hoe ga je gezamenlijk 

aan de slag? We helpen je op weg met 
handige tools en instrumenten, gaan 
in gesprek met deelnemers uit onze 

lokale lerende praktijken en we delen 
handige infographics, video’s en 

praktijkvoorbeelden.

https://www.movisie.nl/artikel/respijtzorg
https://www.movisie.nl/publicatie/samenwerken-aan-servicegerichte-toegang
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/


1  Samenwerking

2  5 inzichten

4  Lokale effecten

5  Voortzetten

3  Feiten en cijfers

Eindrapportage In voor mantelzorg-thuis 2018-2021 pag 17 van 29

3.4 Kennis delen
Het programma In voor mantelzorg-thuis heeft veel kennis opgeleverd. 
Die kennis hebben we verzameld, verrijkt en verspreid. Van praktijker-
varingen en inspirerende voorbeelden tot kennis over nieuwe manieren 
van samenwerken en hierbij werkende principes. We maakten hiervan 
artikelen, werkvormen, handleidingen, infographics, filmpjes, tools, 
webinars en magazines. Het complete overzicht is te vinden op:  
www.movisie.nl/in-voor-mantelzorg.

Meer dan 100 artikelen, 1 fysieke bijeenkomst, 6 webinars, 
3 inspiratiebijeenkomsten zo’n 16 video’s en 24 publicaties 
zijn gemaakt. Hieronder ook de 6 magazines, waarin al onze 
eindresultaten zijn verwerkt.

Bijeenkomsten voor inspiratie en kennis
Er zijn allerlei activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Vanwege 
de coronapandemie is er rekening gehouden met maatregelen, zoals 
1,5 meter afstand en online vergaderen.

Inspiratiesessies
In totaal deden 363 mensen mee aan drie online inspiratiesessies 
in 2021. Deze sessies werden georganiseerd in samenwerking 
met landelijke beroeps-, branche- en belangenverenigingen en 
boden inspiratie over betere samenwerking met elkaar. Elke 
bijeenkomst was bedoeld voor een bepaald aantal doelgroepen: 
huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen 
bij een huisarts (POH/PVH/PVK-ers), wijkverpleegkundigen 

en mantelzorgconsulenten; casemanagers dementie, Wmo-
consulenten, gemeentelijke beleidsmedewerkers, sociaal werkers 
en transferverpleegkundigen; specialisten ouderengeneeskunde, 
paramedici: fysiotherapeuten en ergotherapeuten, vrijwilligers- 
coördinatoren, mantelzorgconsulenten/makelaars.

Zorgsector - 60%

Welzijnssector - 5%

Gemeente - 5% 

Overig - 30%

Bekijk hier de 
inspiratiesheets 

met tips en tools per 
beroepsgroep die gemaakt 
zijn naar aanleiding van de 

inspiratiesessies.

https://www.movisie.nl/in-voor-mantelzorg
https://www.movisie.nl/publicaties-mantelzorg-thuis
https://www.movisie.nl/artikel/mantelzorgers-ondersteunen-inspiratie-tips-uit-praktijk
https://www.movisie.nl/inspiratiesheets-samenwerken-mantelzorgers
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Deelnemers aan deze bijeenkomsten vonden het van waarde om erva-
ringen uit te wisselen, praktijkverhalen mee te krijgen, bereidheid tot 
samenwerking te ervaren, maar ook om tools en handvaten te krijgen 
hoe je in contact komt met andere professionals of organisaties. Deel-
nemers gaven aan dat zij tools en inspiratiesheets, die in de bijeen-
komsten werden gepresenteerd, meenemen naar hun eigen praktijk of 
regio. Daarnaast gaven deelnemers aan nieuwe of verbeterde samen-
werkingen aan te gaan, zoals met het ziekenhuis, specialist ouderen-
geneeskunde of de mantelzorgmakelaar.

‘Wat ik van de bijeenkomst geleerd heb? Dat de samenwerking 
met gemeenten veelal stroef op gang komt, maar dat er echt wel 
mogelijkheden zijn. Nieuwe energie opgedaan en ik ga ermee aan de 
slag!’  Deelnemer landelijke bijeenkomst september 2021

Webinars
Er zijn zes webinars georganiseerd met in totaal 627 deelnemers. In 
elk webinar stond een specifiek thema over samenwerken centraal: 
samenwerken rondom respijtzorg, samenwerken met mantelzorgers, 
digitaal samenwerken, samenwerking tussen professionals, mantel-
zorgers in balans: samenwerking met en voor 
vitale  
mantelzorgers en samenwerken  
tussen organisaties. 

Zorgsector - 35%

Welzijnssector - 23%

Gemeente - 11% 

Overig - 31%

232 deelnemers vulden de evaluatie in

De webinars en online bijeenkomsten ble-
ken een mooie en laagdrempelige manier 
om kennis te verspreiden. Deelnemers 
vonden deze online bijeenkomsten 
van waarde. Ze kregen inzicht in 
tools en handvaten, zoals de tien-mi-
nuten-check met mantelzorgers, het 
SOFA-model en de vijf samenwerkings-
condities van Kaats & Opheij. Ze vonden 
inspiratie om meer onderlinge samenwerking 
aan te gaan, nieuwe ideeën bespreekbaar te maken en tools en hand-
vaten te delen met collega’s. Ook zorgden de webinars voor meer 
bewustzijn over de situatie van mantelzorgers. De praktijkvoorbeelden 
werden gewaardeerd, zoals de klantreizen in Zwolle en ‘s-Hertogen-
bosch, de zelfsturende vrijwilligersteams en de manier waarop samen-
werking wordt vormgegeven in Ede. Deelnemers gaven aan dat zij 
opgedane inzichten meenemen naar hun eigen praktijk. 

‘Ik ben geïnspireerd om met een samenwerkingspartner een idee over 
respijtzorg op te pakken’  Deelnemer webinar over respijtzorg

73% van 
de deelnemers 

is ook zelf 
mantelzorger of 

mantelzorger 
geweest

Interesse in 
de webinars? 

Bekijk de opnames 
en bijbehorende 

materialen

https://www.movisie.nl/publicatie/webinars-samenwerken-mantelzorgondersteuning
https://www.movisie.nl/publicatie/webinars-samenwerken-mantelzorgondersteuning
https://www.movisie.nl/publicatie/webinars-samenwerken-mantelzorgondersteuning
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Magazines uitgelicht

Onze opgedane kennis hebben we onder andere gebundeld in zes 
magazines. Elk met een ander relevant thema en vol met inspiratie, 
tips en tools. 

Hebben we verbinding?
De wereld van vandaag is steeds meer 
digitaal, een uitkomst bij het afstemmen 
tussen professionals, hulpvragers en 
mantelzorgers. Digitaal samenwerken 
met én voor mantelzorgers, kan op allerlei 
manieren. In het magazine ‘Hebben we 
verbinding’ besteden we aandacht aan  
privacy, het kiezen van een passend 
digitaal communicatieplatform en geven 
we je tips over het online uitwisselen van 
informatie.

Samenwerken met en voor vitale  
mantelzorgers
In ‘Samenwerken met en voor vitale  
mantelzorgers’ staat de vraag “Wat draagt 
bij aan de balans van mantelzorgers” 
centraal. We geven je in dit magazine 
antwoord op deze vraag door in gesprek te 
gaan met mantelzorgers en professionals, 
het balansmodel toe te lichten en handige 
tools om het gesprek met mantelzorgers 
over balans aan te gaan te delen.

Verschillende kanalen
Voor het delen van de opgedane kennis gebruikten we verschillende 
platforms, zoals invoormantelzorg.nl, movisie.nl, vilans.nl, kennis- 
informelezorg.nl, zorgvoorbeter.nl en aanverwante (social media)  
platforms, zoals Facebook en LinkedIn. Ook hebben we de kanalen  
van stakeholders benut, zoals MantelzorgNL, VNG, SWN en Actiz. 
Daarnaast zijn er onder andere artikelen verschenen in Movisies,  
op Zorg & Welzijn en in WMO Doen.

39641
bezoeken, waarvan 27459

unieke bezoekers

Totaal aantal bezoekers op de site

Meest bezochte pagina

Meest gedownloade pagina

SOFA-model:  
samenwerken met mantelzorgers 

1525 keer

infographic 3 prangende vragen  
van mantelzorgers

548 keer2
1
3

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/hebben-we-verbinding/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/hebben-we-verbinding/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/samenwerken-met-en-voor-vitale-mantelzorgers/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/samenwerken-met-en-voor-vitale-mantelzorgers/index.html
https://www.invoormantelzorg.nl/
https://www.movisie.nl/publicaties-mantelzorg-thuis
https://www.vilans.nl/websites/in-voor-mantelzorg
https://kennisinformelezorg.nl/
https://kennisinformelezorg.nl/
https://www.zorgvoorbeter.nl/mantelzorg
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Mantelzorgondersteuning op rolletjes  
laten (ver)lopen
Om mantelzorgondersteuning op rolletjes 
te laten (ver)lopen, moet je samenwerken 
met andere organisaties. In dit magazine 
geven we tips over het opbouwen van een 
netwerk, lichten we vijf condities voor een 
succesvolle samenwerking toe en delen 
we succesverhalen uit onze lokale lerende 
praktijken.

Samen de puzzel compleet maken
In het magazine ‘Samen de puzzel com-
pleet maken’ hebben we kennis verzameld 
over de samenwerking tussen professio-
nals en met vrijwilligers. Wat is integraal 
samenwerken en wat levert het op? Pro-
fessionals, vrijwilligers en mantelzorgers 
vertellen in dit magazine meer over goede 
voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast 
maak je kennis met het WIFA-model en 
geven we je handige hulpmiddelen om 
aan de slag te gaan met de samenwerking 
tussen professionals en vrijwilligers.

Op de gedeelde eerste plek
Het magazine ‘Op de gedeelde eerste plek’ 
draait om de samenwerking tussen pro-
fessionals en mantelzorgers. Hoe pak je 
dit aan? We vertellen je meer over onder 
andere het SOFA-model, we geven je tips 
om in contact te komen en blijven met 
mantelzorgers en lichten handige tools 
toe. Hoe pak jij de samenwerking met 
mantelzorgers in de praktijk aan? Werk jij 
al met het SOFA-model? Lees onze erva-
ringen in dit magazine en laat je inspireren.

Krachtige oplaadpunten
In het magazine ‘Krachtige oplaadpunten 
voor de mantelzorger: samen bouwen aan 
passende respijtzorg’ leggen we de focus 
op respijtzorg. Wat is respijtzorg, hoe orga-
niseer je het en hoe ga je gezamenlijk aan 
de slag? Deze vragen worden beantwoord 
in dit magazine. We helpen je op weg met 
handige tools en instrumenten, gaan in 
gesprek met deelnemers uit onze lokale 
lerende praktijken en we delen handige 
infographics, video’s en praktijkvoorbeel-
den. Laat je inspireren door onze erva-
ringen en tips en ga aan de slag met het 
organiseren van respijtzorg!

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/mantelzorgondersteuning-op-rolletjes-laten-verlopen/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/samen-de-puzzel-compleet-maken/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/samen-de-puzzel-compleet-maken/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/op-de-gedeelde-eerste-plek/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/krachtige-oplaadpunten-voor-mantelzorgers/
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Waardering voor het programma
Wat vonden deelnemers aan In voor mantelzorg-thuis van de aanpak? 
Over het algemeen zijn deelnemers tevreden. Ze zijn blij met de bege-
leiding vanuit Movisie en Vilans. Dat helpt om met een frisse blik te 
kunnen kijken. Met deelname aan het programma hebben de lerende 
praktijken een andere manier van werken ontwikkeld en er een nieuw 
perspectief gekregen op hoe je kunt samenwerken. Ook geven deel-
nemers aan dat ze serieuzer worden genomen door andere organisa-
ties. Daarnaast is er meer verbinding landelijk en met andere partijen 
gelegd. 

Ook de aanpak van waarderend veranderen zien deelnemers als waar-
devol. Door de creatieve werkvormen is het makkelijker om buiten hun 
eigen oplossingsrichtingen te denken. Ook helpt de aanpak om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en werkt de positieve insteek als een 
vliegwiel. Kritiek is er ook. Sommige deelnemers vinden het program-
ma te lang duren of de methodiek van waarderend veranderen niet bij 
iedereen aansluiten. 

‘Het hele mooie aan de insteek van het programma is dat je echt uitgaat 
van waar je meer van zou willen. Wat vinden we dat goed gaat? Dat werkt 
echt als een vliegwiel. Daarop ga je voortborduren door dat ook echt 
met elkaar te blijven delen en vandaaruit weer nieuwe verbindingen en 
kansen te zien.’  Deelnemer lokale praktijk
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4    Lokale effecten

Ontwikkeling lokale samenwerking
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Figuur 1: de voortgang van de samenwerking aan de hand van de condities van Kaats & Opheij.

Samenwerken met mantelzorger(s)
• Professionals zijn zich bewust geworden van de rollen die mantel-

zorgers hebben en wat ze hierin zelf kunnen doen. Denk aan meer 
contact maken en doorvragen. Het maken van hulpmiddelen hier-
voor, zoals een 10 minuten check, werkte hierbij ondersteunend.

• Professionals hebben zich meer verdiept in de leefwereld van man-
telzorgers, bijvoorbeeld door het maken van een podcast of op een 
andere manier ervaringsverhalen op te halen. Hierdoor konden zij 
beter afstemmen met de mantelzorger en ook beter doorverwijzen 
omdat er meer inzicht is in wat er nodig is. 

In kleine experimenten werken aan verbeteracties. Dat dat werkt, 
hebben we gezien in de lokale lerende praktijken. Hun experimenten 
hadden effecten op alle niveaus van samenwerking. Van 
professionals die elkaar beter leren kennen en hierdoor makkelijker 
kunnen doorverwijzen tot meer vertrouwen in vrijwilligers. En van 
betere kennis over het ondersteuningsaanbod tot het herkennen 
van overbelasting. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke thema’s 
aan bod gekomen, zoals respijtzorg en digitale samenwerking. In dit 
hoofdstuk delen we de opgedane kennis en effecten.

Verbeterde samenwerking in lokale praktijken
Het model van Kaats & Opheij voor succesvolle samenwerking 
vormde een leidraad bij het programma. Tijdens In voor mantelzorg-
thuis is op verschillende momenten gevraagd hoe de deelnemers 
aan de lokale lerende praktijken de samenwerking op basis van de 
verschillende condities ervaarden (zie figuur 1). De deelnemers geven 
in de eindmeting duidelijk een beter cijfer voor samenwerking dan bij 
de startmeting. Met name de condities ambitie en relatie scoren hoog. 
Ook het proces zijn de deelnemers als steeds beter gaan ervaren. De 
conditie belangen scoort in verhouding lager. Praten over en inzicht 
krijgen in elkaars belangen vinden veel deelnemers lastig. 
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• De bewustwording van professionals die wel in aanraking komen 
met mantelzorgers, maar mantelzorgondersteuning niet als primaire 
taak hebben is vergroot. Hierdoor herkennen professionals overbe-
lasting bij mantelzorgers eerder en kunnen ze hen doorverwijzen 
of zelf ondersteunen. Zo kan de mantelzorger zijn of haar balans 
behouden of sneller hervinden.

• Door de ontwikkelde materialen met ervaringsverhalen, op verschil-
lende manieren te bekijken of beluisteren, ontstond een ingang om 
het gesprek aan te gaan en voor een reflectiemoment van de man-
telzorger, cliënt of professional.

• Het ondersteunen en aandacht hebben voor mantelzorgers is in 
meerdere praktijken verbonden aan individuen. Deze praktijken heb-
ben nu de wens om dit breder in de organisaties in te bedden.

‘En zo heb ik natuurlijk nog veel meer collega’s binnen Sociom die 
niet binnen een werkgroep actief zijn, maar die zeker ook iets moeten 
met mantelzorgers. Dus de volgende stap is om het ook in je eigen 
organisatie bij iedereen meer in the picture te krijgen.’  Deelnemer 
lerende praktijk

Samenwerking tussen professionals
• Professionals kennen elkaar beter, waarderen elkaar meer en weten 

elkaar beter te vinden (doorverwijzen en afstemmen).
• Professionals kennen vrijwilligersorganisaties of hebben vrijwilli-

gers persoonlijk leren kennen en weten wat zij kunnen betekenen. Zij 
hebben meer vertrouwen gekregen in vrijwilligers.

• De bekendheid van de mantelzorgconsulent is toegenomen. Deel-
nemers hebben kennis gemaakt met de functie van mantelzorgcon-
sulent en hebben een mantelzorgconsulent persoonlijk leren kennen. 
Dit leidt tot meer doorverwijzing naar de mantelzorgconsulent.

• Meerdere deelnemers noemen dat het leren kennen van de per-
soonlijke kwaliteiten van professionals met een andere achter-
grond bijdraagt aan daadwerkelijke samenwerking. 

Het magazine ‘Op de gedeelde 
eerste plek’ draait om de 

samenwerking tussen professionals 
en mantelzorgers. Waarom is 

samenwerken met mantelzorgers zo 
belangrijk? En hoe pak je dit aan? We 

vertellen je meer over onder andere het 
SOFA-model, we geven je tips om in 

contact te komen en blijven met 
mantelzorgers en lichten handige 

tools toe.

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/op-de-gedeelde-eerste-plek/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/op-de-gedeelde-eerste-plek/index.html
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Stappenplan zelfsturend team vrijwilligers
De lerende praktijk ‘s-Hertogenbosch deed een experiment met 
een zelfsturend team van vrijwilligers die respijtzorg bieden. De 
vrijwilligers stemmen onderling af wie wanneer beschikbaar 
is en delen zo de zorg. De ervaringen zijn tot nu toe erg posi-
tief. Zowel de vrijwilligers als de hulpvragers en mantelzorgers 
vinden het een hele prettige werkwijze. Voordeel voor de hulp-
vrager is bijvoorbeeld dat er meer achtervang is en voor de vrij-
willigers dat zij op elkaar kunnen terugvallen. Op basis van deze 
ervaringen is een stappenplan ontwikkeld voor het opzetten van 
een zelfsturend team van vrijwilligers voor respijtzorg. 

Samenwerking tussen organisaties
• Bekendheid van het (huidige) aanbod bij mantelzorgers en beroeps-

krachten; Deelnemers van de lokale praktijken zeggen dat ze andere 
organisaties en hun specifieke aanbod en expertise beter hebben 
leren kennen. Daardoor verwijzen zij eerder door naar diensten van 
andere organisatie, in plaats van in eerste instantie binnen hun eigen 
organisatie.

• Betere signalering van mantelzorgers, facilitering van mantelzorg: 
betere kwaliteit van het aanbod, nieuw aanbod, samenhang, betere 
samenwerking met mantelzorger

• Betere samenwerking tussen formele en informele organisaties en 
tussen organisaties in zorg en welzijn.

• Frequente bijeenkomsten met het netwerk, dit draagt bij aan conti-
nuïteit van het netwerk en versterkt de samenwerking.

• Goede communicatie over activiteiten en vorderingen voor degenen 
die niet aanwezig kunnen zijn bij de netwerkbijeenkomsten. Bijpra-
ten en opnieuw leren kennen van nieuwe deelnemers, met aandacht 
voor verloop in personeel.

’We schudden altijd wel aan die boom. Dat zijn we denk ik al vier jaar 
aan het doen, alleen we merken dat het heel moeilijk is om dat contact 
te krijgen. En op één of andere manier merkten we dat we door de 
begeleiding van organisaties als Movisie en Vilans, serieuzer genomen 
zijn. Dat er nu dus een balletje gaat rollen en dat er nu dus op één of 
andere manier echt geluisterd wordt.’   Deelnemer lerende praktijk

Effecten op de thema’s
Samenwerken aan respijtzorg
• Professionals hebben een beter inzicht gekregen in de wensen en 

behoeften van mantelzorgers. Het besef is ingedaald dat respijtzorg 
vaak maatwerk is. En dat er meer partijen nodig zijn om een pas-
send en toegankelijk aanbod te bieden.

• In veel praktijken hebben we gezien dat in kaart is gebracht welk 
aanbod er aan respijtzorg er is en hoeveel het wordt gebruikt. Ook is 
er specifiek gekeken naar logeerzorg. Overal is nagedacht hoe het 
aanbod meer en beter onder de aandacht kan worden gebracht. 

• Professionals kunnen verschillend kijken naar een bepaalde aan-
vraag voor respijtvoorzieningen. Gezamenlijk een routing uittekenen 
helpt om deze verschillende perspectieven inzichtelijk te maken. 
Een routing helpt niet alleen om het perspectief van de mantelzorger 
centraal te stellen, maar ook om als organisaties en professionals af 
te stemmen wie wanneer in beeld komt. 

https://www.movisie.nl/publicatie/stappenplan-zelfsturende-vrijwilligers-respijtzorg
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• De samenwerking in de Werkplaats Respijtzorg zorgde ervoor dat 
professionals beter op de hoogte waren van wat de ander doet, 
waarvoor zij een ander kunnen benaderen en waar je naar kan door-
verwijzen. Het helpt om één aanspreekpunt binnen een organisatie 
te hebben, maar voor een borging van de goede samenwerking moet 
het thema respijtzorg binnen de organisatie breed worden geagen-
deerd.

‘De klantreis helpt mij bijvoorbeeld doordat het voor ons veel duidelijker 
is geworden wat ook de zorg nodig heeft aan weetjes voordat het wel of 
niet kan. En voordat wij dus een aanvraag gingen starten bij de Wmo. Als 
wij die dingen al gelijk uitvroegen aan mantelzorgers, konden wij ze al 
veel beter van advies voorzien.’  Deelnemer werkplaats respijtzorg

Digitale communicatie en samenwerking
• Digitaal samenwerken voegt iets toe aan fysieke samenwerking. 

Praktijen hebben ervaren dat je bijvoorbeeld grotere groepen profes-
sionals en mantelzorgers kunt bereiken.

• Digitale sessies bleken ook goed te werken voor lotgenotencontact 
of het uitwisselen van kennis.

• Praktijken hebben ervaren dat een systeem voor digitale uitwisseling 
mantelzorgers overzicht en regie geeft in hun contacten met hulp-
verleners en dat dit mantelzorgers ontzorgt.

• De praktijken zijn digitaal vaardiger geworden. Mede ingegeven door 
corona vonden veel sessies online plaats. Ze hebben hiervoor vanuit 
het programma handvatten gekregen. 

 

‘De verschuiving in het zorgsysteem maakt mantelzorgers steeds 
belangrijker. Ze hebben er vaak niet bewust voor gekozen en het is 
niet zo vanzelfsprekend. We kunnen ze geruststellen. We kunnen ook 
technologie inzetten waardoor de mantelzorger signalen krijgt, of het 
goed of niet goed gaat. Sensoren met dwaaldetectie, of iemand goed 
eet, vaak naar de wc gaat enzovoorts. Dit is vooral voor de mantelzorger 
heel fijn. Die komt tot rust door de controle die er daarmee is. De cliënt 
zelf kan er frequent een jaar of twee jaar langer door thuis blijven 
wonen, in plaats van een crisis bed bezet te houden, waar de cliënt 
zelf vaak helemaal niet gelukkig mee is omdat dit vaak niet op een 
voorkeurslocatie is. Dat is een groot verschil in het leven van cliënt én 
mantelzorger. Ik hoop dat dat breed ingezet kan gaan worden.’   Hans 
Verbist, geriatrisch consulent

De wereld van vandaag 
is steeds meer digitaal, een 
uitkomst bij het afstemmen 

tussen professionals, hulpvragers en 
mantelzorgers. Digitaal samenwerken 

met én voor mantelzorgers, kan op allerlei 
manieren. In het magazine ‘Hebben we 
verbinding?’ besteden we aandacht aan 

privacy, het kiezen van een passend 
digitaal communicatieplatform en 

geven we je tips over het online 
uitwisselen van informatie. 

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/hebben-we-verbinding/index.html
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/hebben-we-verbinding/index.html
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5    De beweging voortzetten 
met en voor mantelzorgers

Dat zullen formele, maar ook zeker informele partijen zijn.  Dat bete-
kent dat we moeten investeren in het opleiden en bijscholen van vrij-
willigers en professionals in zorg- en welzijn om samen met informele 
zorgers en mantelzorgers mensen in een kwetsbare situatie te kunnen 
ondersteunen op een effectieve manier. Denk daarbij ook aan tech-
nologische oplossingen, domotica en digitale communicatie. We zien 
dat het niet vanzelfsprekend is voor formele en informele partijen om 
lokaal met of voor mantelzorgers te werken. Een stimulans is nodig 
om daadwerkelijk samen te werken aan de kwaliteit en de samenhang 
van de ondersteuning aan mantelzorgers. Hoe stuur je daarop? 

Gemeenten 
Regie voeren: dat is het sleutelwoord dat we gemeenten willen mee-
geven. Stimuleer netwerksamenwerking tussen zorg- en welzijnsor-
ganisaties. Nodig partijen uit, sluit akkoorden en maak samenwerking 
aantrekkelijk. Denk ook aan vrijwilligersorganisaties. Zij betekenen 
veel voor mantelzorgers. Werk in een dergelijk netwerk zoveel mogelijk 
domeinoverstijgend. Zaken als digitale groepscommunicatie, domo-
tica, werk, wonen en bestaanszekerheid zijn ook voor mantelzorgers 
belangrijk.  

Maak van het steunpunt mantelzorg een expertisecentrum. Steunpun-
ten mantelzorg moeten in staat zijn om professionals toe te rusten 
voor die samenwerking. Bied als gemeente deze steunpunten hand-
vatten om zich om te vormen tot expertisecentra. Geef ze nog meer  

Drie prangende vragen van mantelzorgers. Daar begonnen we 
ons programma mee. Het antwoord dat we voor ogen hadden: 
meer gelijkwaardig samenwerken met en voor mantelzorgers, 
bleek te kloppen. Het werkt echt om dat te doen. Mantelzorgers 
en professionals weten elkaar beter te vinden en mantelzorgers 
voelen zich beter ondersteund. Hoe zetten we deze beweging in 
gang voor álle mantelzorgers in Nederland? Voor mantelzorgers 
met een migratieachtergrond, werkende mantelzorgers, jonge 
mantelzorgers en alle andere mantelzorgers met hun eigen verhaal 
en achtergrond? Hoe zorgen we dat zij allemaal profiteren van een 
betere ondersteuning? Hiervoor liggen kansen voor gemeenten 
en op regionaal en landelijk niveau. We formuleerden per vraag 
aanbevelingen om die kansen waar te maken. 

1.  Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met 
professionals en vrijwilligers? 

Mensen blijven langer thuis wonen in hun eigen omgeving. Overheids-
beleid is er nu al op gericht om de sociale basis te versterken, zodat 
ondersteuning in de thuissituatie, dus aan de voorkant, steviger is. 
Voor de toekomst is het belangrijk om deze beweging te versterken. 
Er komen immers minder professionals in zorg en welzijn beschikbaar 
én er zijn straks minder mantelzorgers die bovendien meer op leeftijd 
zijn. Zorg- en ondersteuningsnetwerken zijn nodig om in de toekomst 
adequate ondersteuning aan mantelzorgers te kunnen blijven bieden. 
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de rol van knooppunt en maak ze spin in het web van de mantel- 
zorgondersteuning in jouw gemeente of regio. 

Regionaal
Op regionaal niveau zijn er verschillende structuren waarin samen-
werking vorm kan krijgen. Denk aan de zorgverzekeringsregio’s. Zet 
hier vooral respijtmogelijkheden in de regio op de agenda. Met name 
logeerzorg vraagt om regionale schaal. Dat is complex vanwege meer-
dere financieringsstromen. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten 
hierover met elkaar in gesprek.  

Landelijk
Stimuleer vanuit de landelijke overheid netwerksamenwerking voor 
mantelzorgers in gemeenten. Maak het mogelijk dat gemeente hier-
van prioriteit maken. Zorg dat het mogelijk wordt gemaakt (tijd, geld, 
toegankelijkheid) voor zowel zorg, welzijns- als vrijwilligersorganisa-
ties om deel te nemen. Neem ook de ontwikkelingen van de burgerini-
tiatieven en zorgcoöperaties mee. Investeren in middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs is belangrijk omdat zij de ‘leverancier’ zijn van de 
professional van de toekomst. We constateren dat docenten nog 
steeds onvoldoende urgentie wordt ervaren om studenten toekomst-
gericht op te leiden tot professionals die gelijkwaardig samenwerken 
met mantelzorgers en vrijwilligers. Wij denken dat een experience 
lab over de toekomst met bijbehorende games het onderwijs een 
slag verder kan helpen.  De bevlogen deelnemers vanuit het HBO- en 
MBO- onderwijs van het netwerk van het Kennisplein Informele Zorg 
zijn belangrijke stakeholders om samen de beweging mee te maken. 
Dit alles, zodat de toekomstige professionals  goed beslagen ten ijs 
komen om de samenwerking met mantelzorgers, zorgzame gemeen-
schappen en collega’s effectief vorm te kunnen geven.  

2. Hoe blijf ik in balans? 
Geen één mantelzorger is hetzelfde. Ook de behoefte aan ondersteu-
ning verschilt. Voor de een is het een must om te kunnen blijven spor-
ten, de ander heeft baat bij lotgenotencontact en een derde wil graag 
een luisterend oor. We weten dat er bepaalde groepen zijn die zich in 
een kwetsbare situatie bevinden. Denk aan jonge mantelzorgers, man-
telzorgers met naasten met ggz-problematiek of met dementie, man-
telzorgers met een migratieachtergrond en werkende mantelzorgers. 
Dat betekent dat een divers en passend ondersteuningsaanbod met 
verschillende organisaties samen moet worden gemaakt. Alleen geza-
menlijk dek je de ondersteuning van álle mantelzorgers. Mantelzorgers 
hebben hierbij net als professional een stukje van de puzzel. Zij zijn 
daarin ook echt een partij, om samen te beslissen als het gaat om het 
komen tot passende ondersteuningsaanbod. We zien dat de ervarings-
kennis van mantelzorgers professionals in beweging brengt. Deze 
verdient in de toekomst een stevige plek. Investeer in de preventie en 
van overbelasting van mantelzorgers. Wat houdt hen op de been? Dat 
kan breder zijn dan het ondersteuningsaanbod, dichtbij het leven dat 
zij leiden. Denk hierbij aan de domeinen van positieve gezondheid. Het 
welzijn van mantelzorgers is goud waard. 

Gemeente
Richt als gemeente het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers 
breed in. Is er hulp en ondersteuning op alle acht vraaggebieden van 
mantelzorgers? Doe dit via inkoop, subsidies, maar bijvoorbeeld ook 
door het stimuleren van burgerinitiatieven. Betrek mantelzorgers. 
Zorg voor mantelzorgondersteuning dichtbij het ‘gewone leven’. Dat 
betekent ook investeren in het  voorliggende veld, zoals vrijwillige hulp, 
bibliotheken of zorgcoöperaties. Benut de ervaringen en verhalen van 
mantelzorgers om het aanbod echt passend te maken. Investeer in 
zorgzame gemeenschappen om de vragen van mantelzorgers op  
pakken te in de buurt.  
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Tot slot: een gemeente heeft de taak om goede toegang tot mantelzor-
gondersteuning te realiseren. Laat organisaties samenwerken aan een 
sociale kaart, maak het mogelijk om laagdrempelig hulp te vinden en 
vergemakkelijk of versnel waar mogelijk procedures.  

Regionaal
Regionaal zijn respijtzorg en logeerzorg belangrijke thema’s. Het is 
belangrijk dat aan de regionale tafel goede kennis aanwezig is over de 
mogelijkheden in de regio en om die goed op elkaar te laten aanslui-
ten. Onderling leren van elkaar verdient hier de aandacht.  
Maak een zachte landing van ziekenhuis naar huis mogelijk door de 
zorgketen sluitend te maken en rekening te houden met de draag-
kracht en draaglast van mantelzorgers. Stimuleer dat partijen hiervoor 
met elkaar samenwerken.  Maak gebruik van digitale samenwer-
kingstools met de mantelzorgers in de regie. 

Landelijk 
Stimuleer gemeenten om te zorgen voor een minimaal ondersteu-
ningsaanbod voor mantelzorgers. Maak hierbij de acht vraaggebieden 
leidend. Ontwikkel handvatten voor gemeenten en hun netwerkpart-
ners in zorg en welzijn om te werken vanuit ervaringskennis.  

Maak logeerzorg een aandachtspunt. Het helpt als domeinoverstijgen-
de financiering inclusief Wmo mogelijk is. Landelijke allianties en net-
werken rond specifieke groepen mantelzorgers werken bevorderend 
voor samenhangende projecten en activiteiten, hebben we gezien. 

3.  Hoe geef ik op een goede manier zorg en 
ondersteuning aan mijn naaste? 

Zorgen voor een ander doen mantelzorgers vanuit hun eigen expertise. 
Mantelzorgers hebben behoefte aan handvatten voor de ondersteu-
ning van hun naaste. Denk aan informatie over ziektebeelden, omgaan 
met een naaste met een psychiatrisch aandoening of aan tips voor het 
uitvoeren van zorghandelingen en het gebruik van digitale communi-
catiemiddelen of domotica. Voor de toekomst is het belangrijk om hen 
te versterken in hun deskundigheid als zij dat willen. 

Gemeente
Gemeenten kunnen dit bevorderen door het Inkopen van collectieve 
activiteiten die mantelzorgers helpen in het omgaan met de ziekte van 
hun naaste of het leren omgaan met hun eigen situatie. Ook hierin is 
het belangrijk om samenwerking tussen zorg en welzijn te stimuleren. 
Denk aan activiteiten als voorlichting over domotica, lotgenotencon-
tact of bijvoorbeeld hoe om te gaan met ggz-problematiek. 

Regionaal 
Onderzoek de wenselijkheid van deskundigheidsbevordering van man-
telzorgers in zorghandelingen.  Stimuleer het gebruik van domotica en 
digitale platforms voor samenwerking, zoals OZO verbindzorg. Geef 
paramedici handvatten om echt samen met mantelzorgers te zorgen. 

Landelijk
Schenk aandacht aan de positie van mantelzorgers in de zorg voor 
hun naaste. Waar lopen zij tegenaan? Welke vragen of dilemma’s heb-
ben zij? Denk aan emotionele afwegingen. Maak het professionals en 
mantelzorgers gemakkelijker om kennis over ziektebeelden en zorg-
handelingen te delen door deze landelijk beschikbaar te stellen. Denk 
aan filmpjes en ander voorlichtingsmateriaal met bijvoorbeeld til- 
technieken, uitleg over ziekten of tips van lotgenoten.  
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Colofon

Dit is de eindrapportage van In voor mantelzorg-thuis. Dit programma 
van Movisie en Vilans had als doel om de samenwerking met en voor 
mantelzorgers te verbeteren. Het programma liep van 2018 tot 2021.

Samenstelling: Hans Alderliesten, Noëlle van Wijgerden, Roos Scherpenzeel
Opmaak: Suggestie & illusie

juni 2022

In voor mantelzorg-thuis is mogelijk gemaakt met financiering van Meer weten?

Neem dan contact op met Roos Scherpenzeel  
(r.scherpenzeel@movisie.nl / 06 55440590) of  
Yvonne de Jong (y.dejong@vilans.nl / 06 22810376). 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/in-voor-mantelzorg
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