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SAMENVATTING 
 
Aanleiding en achtergrond 
In 2015 heeft de gemeente Drimmelen aan SWO gevraagd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
het mantelzorgbeleid. Vanuit die ontwikkeling is er onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de doelgroep 
jonge mantelzorgers nog onderbelicht is in het huidige organisatie,- en gemeentelijk beleid, terwijl één op 
de vier kinderen/jongeren jonge mantelzorger zou zijn.   
 
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus, 
of met een zieke opa of oma, die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig 
heeft. Ook kunnen kinderen en jongeren die zich zorgen maken en/of zelf zorg tekortkomen door de 
thuissituatie tot de categorie jonge mantelzorgers behoren. Als kinderen/jongeren langere tijd mantelzorg 
verlenen, kan dat positieve maar vooral negatieve gevolgen hebben op de verschillende levensgebieden. 
Daarnaast hebben zorgprofessionals nog te weinig inzicht in de diversiteit en positie van deze doelgroep 
binnen het gezinssysteem, terwijl zij een belangrijke rol kunnen vervullen in de ondersteuning. Vanuit de 
preventiebenadering vindt SWO Drimmelen het van belang die jongeren actief op te zoeken en te 
ondersteunen.  
 
SWO Drimmelen wil als lokale welzijnsorganisatie inspelen op de vraag hoe zij kan bijdragen aan het 
bevorderen van de ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers. De volgende onderzoeksvraag is 
daaruit geformuleerd: Hoe moet het ondersteuningsaanbod van SWO Drimmelen eruitzien om de 
ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers te bevorderen? 
 
Om tot een concreet resultaat te komen is er voorafgaand aan het ontwerponderzoek een beschrijvend 
onderzoek uitgevoerd om de huidige praktijksituatie in beeld te brengen. Dit onderzoek richt zich 
specifiek op jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud, omdat deze leeftijdsgroep zich vaker bewust is van de 
situatie en het ‘mantelzorgen’ vaak ook anders beleeft dan jongere kinderen.   
 
Onderzoekmethodes 
Door literatuuronderzoek, enquêtes en interviews zijn gegevens verzameld om tot een innovatievoorstel 
te komen. Er zijn jonge mantelzorgers, ouders, (zorg)professionals, (psycho)therapeuten en consulenten 
jonge mantelzorgers bevraagd om inzichtelijk te krijgen hoe het ondersteuningsaanbod er uit zou moeten 
zien.  
 
Resultaten beschrijvend onderzoek 
De meest voorkomende steun die door jonge mantelzorgers wordt gegeven is het uitvoeren van 
huishoudelijke taken en het bieden van emotionele steun. Het veelal zorgen maken om  het familielid en 
het bieden van emotionele steun maakt dat de emotionele belasting voor deze jongeren het zwaarst 
weegt. Deze emotionele belasting is het grootste risico voor de ontwikkeling naar volwassenheid.  Of dit 
tot problemen kan leiden, is afhankelijk van de balans van draagkracht en draaglast en de beleving van de 
zorgrelatie.  
 
Hoewel jonge mantelzorgers zich niet graag onderscheiden van hun leeftijdsgenoten hebben zij  wel 
degelijk behoefte aan (h)erkenning van hun rol en positie, van de sociale omgeving, school en 
professionals. Daarnaast willen ze graag meer informatie over de ziekte of beperking en (professionele) 
ondersteuning voor het ontlasten in de thuissituatie. Jonge mantelzorgers treden niet gauw met hun 
problemen naar buiten, maar zij hebben vaak wel behoefte aan contact met andere jonge lotgenoten om 
hun gevoelens en ervaringen te delen. Ouders zien graag dat er minimaal één keer per jaar een speciale 
activiteit voor jonge mantelzorgers wordt georganiseerd waarin ontspanning en (h)erkenning van 
zichzelf en andere jonge lotgenoten centraal staat.  
 
De (zorg)professionals willen iets betekenen voor jonge mantelzorgers, maar ze hebben in meer of 
mindere mate nog wel behoefte aan (extra) handvatten om zich goed gefaciliteerd te voelen in de 
ondersteuning van jonge mantelzorgers. 
 
Het ondersteuningsaanbod moet laagdrempelig en aanvullend zijn waarin het erkennen van de 
(zorg)situatie centraal staat. Daarnaast moet vraaggerichte ondersteuning bestaan uit het geven van 
informatie en op het ontlasten van de jongere zelf en het gezin als geheel. Ook is het arrangeren van 
activiteiten voor jonge mantelzorgers een must waarbij aangesloten wordt op hun leefwereld en 
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(h)erkenning en ontspanning de belangrijkste ingrediënten zijn. Tenslotte is het belangrijk dat jonge 
mantelzorgers in beeld komen bij (zorg)professionals, zodat zij waakzaam zijn voor overbelasting bij 
jonge mantelzorgers. 
 
Het innovatievoorstel 
De verworven data is gereduceerd tot een set van ontwerpeisen. Het belangrijkste is dat het 
ondersteuningsaanbod gericht moet zijn op het (h)erkennen van de rol en positie van jonge 
mantelzorgers. Daarbij is het belangrijk om ontmoetingen met andere jonge mantelzorgers te arrangeren. 
Ook dient er vraaggerichte ondersteuning aangeboden te worden waarin de pijl op de jonge 
mantelzorger(s), de ouders én het hele gezin is gericht. Door het aanstellen van een professional met als 
aandachtsgebied jonge mantelzorgers kan er een structureel ondersteuningsaanbod gericht op 
(h)erkennen, ontlasten, versterken, informeren en ontmoeten worden geborgd. De professional dient 
daarnaast informatieve (voorlichtings)bijeenkomsten aan te bieden, contact te onderhouden en 
samenwerking te zoeken met professionals en netwerkpartners die met jonge mantelzorgers in aanraking 
komen. Bij dit rapport is een implementatieplan voor de innovatie opgenomen.  
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VOORWOORD 

Ontmoeten heeft tijdens dit onderzoek centraal gestaan. Het ontmoeten van de mensen voor dit 
onderzoek, maar ook het ontmoeten van gedachten waar ik nog niet eerder bij had stil gestaan. Tijdens de 
exploratie van het thema ben ik jonge mantelzorgers meer gaan zien. Niet alleen in de praktijk, maar ook 
in mijn eigen sociale omgeving. Inmiddels zijn zij volwassen en ben ik nieuwsgierig naar hun verhaal. Wat 
kunnen wij van hun ervaringen leren?  
 
Hoewel jonge mantelzorgers steeds meer aandacht krijgen, valt er nog veel winst te behalen. Jonge 
mantelzorgers hebben de behoefte om elkaar te ontmoeten. Ik hoop dan ook dat de maatschappij, 
professionals, jij en ik hen meer gaan zien, (h)erkennen en met aandacht openstaan voor deze ontmoeting. 
En waar de zorgsituatie het vraagt ze misschien ont-moeten. 
 
Ik wil deze jongeren en hun ouders bedanken voor hun medewerking. Ook wil ik hen bedanken voor hun 
openheid tijdens de gesprekken met soms een lach en een traan. 
 
Daarnaast wil ik Betty van Hulzen¸ José van den Diepstraten, Wesley Elfers en Tanja Goessen en overige 
betrokkenen bedanken voor hun medewerking. Verder bedank ik mijn collega’s bij SWO en in het 
bijzonder Elly Punselie en Peter Franken voor hun tijd, input en de ruimte die ze mij hebben gegeven. Ik 
ben trots op het eindresultaat en ik wens jullie dan ook veel succes met de voortzetting van dit 
onderwerp.  
 
Als laatste bedank ik mijn vader voor zijn kritische blik en zijn input gedurende mijn weg naar dit 
eindresultaat. En mijn grote liefde Paul voor al zijn steun en liefde gedurende dit traject.  
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HOOFDSTUK 1:  PROBLEEMBESCHRIJVING 

1.1. Aanleiding onderzoek 

Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) Drimmelen is een lokale welzijnsorganisatie die sinds 1998 
werkzaam is in de gemeente Drimmelen (SWO Drimmelen, z.j.). SWO biedt verschillende diensten aan, 
waaronder mantelzorgondersteuning, die is ondergebracht bij het Steunpunt Mantelzorg. Het doel van 
Steunpunt Mantelzorg is het vinden van mensen binnen de gemeente Drimmelen die mantelzorg verlenen; 
het versterken van hun positie; het verbinden van zorgvragers, formele en informele zorgverleners én 
(zorg)organisaties en het verlichten van mantelzorgers door hen op maat te ondersteunen (SWO 
Drimmelen, 2016).  
 
SWO Drimmelen (2016) heeft hierbij als uitgangspunt dat mantelzorgers het beste tot hun recht komen 
als zij op eigen wijze zorg kunnen verlenen. Om de zorg beter, langer en gezonder te kunnen volhouden 
moeten mantelzorgers de zorg kunnen inpassen in hun leven, zonder zichzelf, hun werk en gezin tekort te 
doen. Deze mantelzorgondersteuning bestaat onder andere uit het persoonlijk en laagdrempelig 
ondersteunen, stimuleren en initiëren van activiteiten (SWO Drimmelen, 2016). Deze activiteiten hebben 
tot doel diegenen die mantelzorg (gaan) geven aan hun naasten direct of indirect te ondersteunen. Het 
kan gaan om activiteiten zoals het aanbieden van workshops, cursussen of inzet van een vrijwilliger bij de 
mantelzorger thuis om hem of haar tijdelijk te ontlasten. Een nauwe samenwerking met professionele 
zorgverleners vindt SWO daarbij belangrijk. Meer bekendheid met mantelzorgondersteuning en 
hulpverleningsmogelijkheden geeft volgens SWO Drimmelen (2016) een preventieve werking om 
overbelasting te voorkomen.  
 
In 2015 heeft de gemeente Drimmelen aan SWO gevraagd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
het mantelzorgbeleid. Vanuit die ontwikkeling is er onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de doelgroep 
jonge mantelzorgers als witte vlek moet worden aangemerkt. Jonge mantelzorgers zijn onderbelicht in het 
huidige organisatie,- en gemeentelijk beleid, terwijl één op de vier kinderen en jongeren jonge 
mantelzorger zou zijn (Mezzo, 2009). Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die 
opgroeien met een zieke ouder, broer, zus, of met een zieke opa en oma, die in de directe omgeving van 
het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft (Mezzo, 2009).  
 
De huidige ondersteuningsactiviteiten voor mantelzorgers zijn te weinig toegespitst op jonge 
mantelzorgers, terwijl die behoefte er wel degelijk is. In de beleidsnotitie (oktober 2015) van de 
Gemeente Drimmelen is in het mantelzorgbeleid ‘het opnieuw bekijken en vormgeven van het 
ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers’ als actiepunt opgenomen (Gemeente Drimmelen, 
2015). In 2016 heeft de gemeenteraad tijdens een raadvergadering jonge mantelzorgers wederom ter 
sprake gebracht. Daarop heeft de gemeente Drimmelen geld beschikbaar gesteld om jonge mantelzorgers 
te waarderen met een bioscoopbon en een gezellige avond uit. Een dag voor de jonge mantelzorger was 
voor het laatst georganiseerd in 2014 vanuit sponsorgeld.   
 
Tijdens deze avond uit waren 29 jonge mantelzorgers in de leeftijd van 7 tot en met 21 jaar aanwezig. 
Daarvan hebben 28 jonge mantelzorgers een enquête ingevuld. De uitslag toonde aan dat 17 jonge 
mantelzorgers, naast een speciale dag voor de jonge mantelzorger, ook behoefte hebben aan contact met 
andere jonge mantelzorgers om mee te kletsen of om andere leuke dingen te doen (jonge mantelzorgers, 
persoonlijke communicatie, 25 november 2016). Alle 28 respondenten gaven aan ieder jaar een vervolg te 
wensen op de dag van de jonge mantelzorger. Het vermoeden dat er behoefte zou zijn aan een vorm van 
ondersteuning lijkt te kloppen.  
 
SWO Drimmelen (z.j.) wil graag op een persoonlijke manier inwoners bijstaan die hulp behoeven bij de 
dagelijkse dingen of andere vorm van ondersteuning wensen. Het Steunpunt Mantelzorg van SWO wil dit 
ook gaan faciliteren voor jonge mantelzorgers. Vanuit de preventiebenadering vindt SWO het ook van 
belang die jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen. Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen 
kan dat namelijk verschillende positieve,- maar ook negatieve gevolgen hebben op de verschillende 
levensgebieden. Jonge mantelzorgers treden niet gauw naar buiten met hun zorgen. Vaak weten ze ook 
niet waar ze terecht kunnen. Uit landelijk onderzoek van Nivel blijkt ook dat de doelgroep jonge 
mantelzorgers onder veel mensen, zo ook professionals, nog een onbekend fenomeen te zijn (De Veer & 
Francke, 2008). Deze constatering geldt ook voor gemeente Drimmelen. Door de doelgroep meer onder de 
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aandacht van de beroepsgroep te brengen kan men de situatie van een jonge mantelzorger (eerder) 
erkennen en herkennen.  
 
SWO Drimmelen wil als lokale welzijnsorganisatie inspelen op de vraag hoe zij kan bijdragen aan het 
bevorderen van de ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers. De vraag van SWO als opdrachtgever is 
dan ook een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen die specifiek aansluit bij de doelgroep jonge 
mantelzorgers.  

 

 

1.2. Beschrijving praktijkprobleem  

Landelijke ontwikkelingen 
De afgelopen jaren hebben er een aantal ingrijpende wetswijzigingen plaatsgevonden. Zo is de 
decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) een 
complexe overgang geweest, waarbij de verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten zijn 
verschoven (Movisie, 2015).  De professionele zorg wordt anders ingericht. Inzet van informele zorg 
wordt daarbij belangrijker, waarin mantelzorg een belangrijke pijler is binnen de Wlz en Wmo 
(Rijksoverheid, z.j.). De eigen kracht en de inzet van het eigen netwerk van de burger komen centraal te 
staan. Ook van thuiswonende kinderen onder en boven de 18 jaar kan iets worden gevraagd, omdat zij 
deel uit maken van de leefeenheid (Wmo Casemanager I. Barten, persoonlijke communicatie, 3 april 
2017). Wat van hen verwacht mag én kan worden hangt af van de persoonlijke situatie. 
 
Niet alleen de bezuinigingen in de zorg en de vergrijzing in de samenleving zorgen ervoor dat de positie 
van mantelzorgers anders wordt, maar ook de verandering in de manier van hulpverlenen. Steeds vaker 
en intensiever wordt er een beroep gedaan op mantelzorgers om de zorg in de toekomst betaalbaar te 
houden. Ook de maatschappelijke ideologie van eigen kracht, waarin mensen zoveel mogelijk de regie in 
eigen handen proberen te houden, leidt tot een toenemende druk op jonge mantelzorgers. Die druk kan 
leiden tot negatieve gevolgen op het welbevinden en de gezondheid van jonge mantelzorgers (De Veer & 
Francke, 2008).  
 
De terugtrekkende overheid leidt namelijk tot een groter beroep op de zelfredzaamheid van burgers die 
de bijbehorende verantwoordelijkheden van professionals overnemen (Van Dalen, 2014). Een 
participatiesamenleving waarin elke burger een bijdrage levert aan het eigen welbevinden én dat van de 
eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt dat jonge mantelzorgers zich vaak verantwoordelijk voelen voor de 
zorg van een familielid en ook de structurele verantwoordelijkheid daarvoor hebben (Evers & Beneken 
genaamd Kolmer, 2014). Dat leidt vaak tot stressvolle momenten. Ze moeten vaak zelf de kloof tussen 
zorgvraag en aanbod dichten en kunnen daardoor vervolgens in de knel komen (Arnoldus, 2007).  
 
(Zorg)professionals  
Volgens landelijk onderzoek van Nivel vinden professionals het vaak nog vanzelfsprekend dat kinderen 
zorgen voor een familielid (De Veer & Francke, 2008). Het blijkt dat zij dikwijls nog te weinig inzicht 
hebben in de diversiteit en positie van jonge mantelzorgers binnen het gezinssysteem. Terwijl erkenning 
en herkenning van de situatie van jonge mantelzorgers van belang is. In het onderzoek van Evers en 
Beneken genaamd Kolmer (2014) geven jonge mantelzorgers aan dat zorgprofessionals meer oog moeten 
hebben voor een zo goed mogelijk evenwicht binnen de zorgsituatie thuis. Zorgprofessionals moeten zich 
niet alleen richten op de zorgvrager, maar ook voor de bijzondere situatie waarin zij als jonge 
mantelzorgers zitten.    
 
Ook op scholen hebben jonge mantelzorgers behoefte aan meer aandacht en voorlichting over hun situatie 
(Evers en Beneken genaamd Kolmer, 2014). Uit een onderzoek van Mezzo en de Nationale Jeugd Raad 
(NJR) blijkt namelijk dat 69% van de jongeren géén leeftijdsgenoten kent die zorgt voor een langdurig 
ziek of beperkt gezinslid, terwijl elf procent aangeeft een zorgende rol te hebben thuis (Mezzo, 2011). Een 
kwart van de jongeren geeft aan hun zorgtaken matig tot slecht te kunnen combineren met school en 
werk. Vroegtijdig schooluitval kan daardoor op de loer liggen.  
 
Jonge mantelzorgers praten dan ook niet gauw over hun (verborgen) zorgen en laten klachten niet 
duidelijk merken (Mezzo, 2009). Ze praten er ook nauwelijks met hun ouders over. Vaak willen ze hun 
ouders niet met nog meer problemen opzadelen. Vooral niet in situaties waarin ouders afhankelijk 
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worden van hun kinderen. In bepaalde gevallen voeren kinderen kerntaken uit. Zoals bij gezinnen waar 
jonge mantelzorgers verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen of 
schoonmaakwerkzaamheden. Als dit gebeurt in combinatie met het verlenen van emotionele 
ondersteuning, dan is er sprake van parentificatie (Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning, 
2016). Het is daarom van belang dat professionals niet afwachten tot jonge mantelzorgers zelf met hun 
problemen komen. 
 
Uit recent onderzoek (Dorrestein, 2016), in opdracht van SWO Drimmelen, blijkt dat bij mantelzorgen een 
belangrijk aspect naar voren komt in de beleving van de zorgrelatie. Wat vinden jonge mantelzorgers 
gewoon om te doen, ook wel de framing rules genoemd. En, wat ervaren zij in de verinnerlijkte regels, ook 
wel de feeling rules genoemd. Is die relatie tussen zorgvrager en zorgverlener in het zicht van 
professionals én bij ouders? Tonkens, Van den Broeke & Hoijtink (2008) stellen dat iemands draagkracht 
of draaglast, op het moment dat overbelasting dreigt, niet alleen afhangt van de zorgtaken die iemand op 
zich neemt. Het hangt er vooral ook van af hoe jonge mantelzorgers deze taken beleven en dat hangt weer 
af van de normen over wat zij van zichzelf, de sociale omgeving en de overheid mogen verwachten. De 
vraag is in hoeverre die draagkracht en draaglast in orde zijn. 
 
Jonge mantelzorgers 
Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen kan dat leiden tot bijvoorbeeld opgroei- en 
opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid of te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling (Evers 
en Beneken genaamd Kolmer, 2014). Maar er kunnen ook emotionele klachten ontstaan, zoals stress en 
vermoeidheid. Uit onderzoek is gebleken dat jonge mantelzorgers ook meer behoefte hebben aan zorg 
(Visser-Meily, Post & Meijer, 2006). Het blijkt dat zij op latere leeftijd vaker een beroep doen op de 
(geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren. Deze impact wordt dan ook vergroot doordat ze niet 
snel met hun zorgen naar buiten treden. 
 
Hoeveel jonge mantelzorgers er in Nederland precies zijn is niet bekend, omdat onderzoeken 
verschillende definities hanteren van jonge mantelzorgers. In dit onderzoeksrapport wordt een brede 
definitie van het begrip ‘jonge mantelzorger’ gehanteerd. Volgens Mezzo – Landelijke Vereniging voor 
Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg - (2009) zijn jonge mantelzorgers kinderen en jongeren tot 24 jaar oud 
die opgroeien met een zieke ouder, zus, broer, of met een zieke opa en oma, die in de directe omgeving van 
het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of 
beperking, verslavingsproblematiek of een psychische ziekte, of van een verstandelijke beperking. Ook 
kinderen en jongeren die zich zorgen maken om een familielid, of door de zorgsituatie zelf zorg tekort 
komen, vallen onder de definitie van jonge mantelzorgers. De relatief hoge leeftijdgrens wordt gehanteerd, 
omdat problemen ook kunnen ontstaan in de overgang naar zelfstandigheid. Eén op de vier jeugdigen zou 
volgens Mezzo (2009) jonge mantelzorger zijn.  
 
De gemeente Drimmelen kent momenteel een inwonersaantal van 26.861 (CBS, 2016). Het aantal 
jeugdigen van 0 tot 24 jaar is volgens het CBS ongeveer 28.5 procent van het inwonersaantal (Kamer van 
Koophandel Zuidwest-Nederland & SES West-Brabant, 2009) Dit zou betekenen dat er 7.655 jeugdigen tot 
24 jaar oud in de gemeente Drimmelen wonen. Daarvan zouden er globaal 1.913 jeugdigen opgroeien als 
jonge mantelzorger. Als de definitie van jonge mantelzorger echter minder breed wordt gehanteerd, dan 
zou volgens onderzoekers van het SCP ongeveer één op de tien jeugdigen jonge mantelzorger zijn (De 
Boer, Oudijk en Tielen, 2012). Dit zou betekenen dat er geen 1.913 jonge mantelzorgers zijn, maar een 
aantal van ongeveer 765. Voor dit onderzoek wordt de eerdere genoemde brede definitie van jonge 
mantelzorger gehanteerd. Momenteel zijn er 57 jonge mantelzorgers uit de gemeente Drimmelen bij SWO 
geregistreerd (P. Franken, persoonlijke communicatie, 9 januari 2017).  
 
Wat het exacte aantal ook is; kinderen en jongeren die opgroeien met ziekte en zorg in de thuissituatie 
hebben meer problemen dan hun leeftijdsgenoten in een ‘normale’ thuissituatie. Hoewel mantelzorgen 
ook voordelen kent. Er zijn jonge mantelzorgers die aangeven positieve effecten te ervaren, zoals extra 
veerkracht of trots die zij voelen bij het zorgen voor een familielid (De Veer & Francke, 2008). Uit de 
meeste onderzoeken blijken echter negatieve gevolgen van het opgroeien in een zorgsituatie.   
 
Volgens de visie van SWO Drimmelen (2016) is zorg en welzijn een taak van ons allemaal. Het doel is om 
iedereen zo lang mogelijk te laten deelnemen in de samenleving (SWO Drimmelen, z.j.). In het huidige 
ondersteuningsbeleid zijn jonge mantelzorgers nog onderbelicht. Ook wordt er nog niet ieder jaar 
structureel een activiteit voor deze doelgroep georganiseerd, omdat subsidiegelden hiervoor nog geen 
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vast gegeven is. Jonge mantelzorgers verdienen echter extra aandacht en ondersteuning, zodat 
overbelasting kan worden voorkomen en zij hun school of werk kunnen continueren. Daarnaast is het 
belangrijk om het ontstaan van het ontwikkelen van psychosociale problemen, opgroei, - en 
opvoedproblemen te minimaliseren.   
 
Daarom zal het ontwerponderzoek zich richten op jonge mantelzorgers tussen de 12 en 24 jaar oud, 
aangezien de adolescentiefase de scharnierperiode is in het leven van de mens (Craeynest, 2005). 
Jongeren zijn in deze fase op zoek naar een persoonlijke invulling van hun identiteit en naar een eigen 
plaats in de samenleving. Ze beleven het ‘mantelzorgen’ vaak ook anders dan kinderen, omdat ze zich 
vaker bewust zijn van de situatie.  
 
 

1.3.  Doelstelling en onderzoeksvraag 

Doelstelling 
Het verkrijgen van inzicht in de zorgsituatie van jonge mantelzorgers teneinde ze te ondersteunen in hun 
ontwikkeling.   
 
Onderzoeksvraag 
Hoe moet het ondersteuningsaanbod van SWO Drimmelen eruitzien om de ontwikkelingskansen van 
jonge mantelzorgers te bevorderen?  
 
 

Deelvragen  
 
1. Wat is de aard van de zorg en de belasting ten aanzien van de ontwikkelingskansen van jonge 

mantelzorgers? 
 

2. Waar hebben jonge mantelzorgers behoefte aan ten aanzien van ondersteuning?  

 
3. Waar hebben ouders behoefte aan ten aanzien van de ondersteuning van jonge mantelzorgers? 

 
4. Welke kennis en verwachtingen hebben (zorg)professionals bij de ondersteuning van jonge 

mantelzorgers? 

 
5. Wat is er landelijk en provinciaal beschikbaar aan ervaringen ten aanzien van de ondersteuning 

van jonge mantelzorgers? 
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HOOFDSTUK 2:  METHODE VAN AANPAK 

2.1. Onderzoeksactiviteiten 

Onderzoeksvorm 
Om tot een concreet resultaat te komen is er voorafgaand aan het ontwerponderzoek een beschrijvend 
onderzoek uitgevoerd om de huidige praktijksituatie in beeld te brengen (Van der Donk & Van Lanen, 
2014). 
 
Methode van dataverzameling per deelvraag 

1. Wat is de aard van de zorg en de belasting ten aanzien van de ontwikkelingskansen van jonge 
mantelzorgers? 

2. Waar hebben jonge mantelzorgers behoefte aan ten aanzien van ondersteuning? 
 

Er is een literatuurstudie verricht om inzicht te krijgen in de (zorg)situatie van jonge mantelzorgers. 
Daarnaast zijn er via semigestructureerde interviews en een enquête jonge mantelzorgers tussen de 
11 en 24 jaar uit de gemeente Drimmelen bevraagd naar hun (zorg)situatie en hun behoeftes. De 
bevindingen zijn vergeleken met landelijk onderzoek om de verschillende zorgsituaties in breder 
perspectief te plaatsen.  

 
3. Waar hebben ouders behoefte aan ten aanzien van de ondersteuning van jonge mantelzorgers? 
 

Er zijn onderzoeksrapporten en vakliteratuur bestudeerd. Opvallend is dat er nauwelijks specifiek 
onderzoek is gedaan naar de behoefte van ouders omtrent ondersteuning van jonge mantelzorgers.  
Er zijn daarnaast semigestructureerde interviews afgenomen bij ouders om hun behoefte omtrent 
ondersteuning van hun kinderen te achterhalen.  

 

4. Welke kennis en verwachtingen hebben (zorg)professionals bij de ondersteuning van jonge 
mantelzorgers? 

 
Er is een enquête afgenomen onder (zorg)professionals om inzicht te krijgen in hun kennis over jonge 
mantelzorgers en de zorgsituatie en hun verwachtingen omtrent ondersteuning. Ook is er een 
interview afgenomen bij een psychotherapeut en een psychosociaal therapeut waarin hen is gevraagd 
naar hun expertise op het gebied van een passend ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers 
omtrent hun ontwikkelingskansen. De bevindingen zijn vergeleken met landelijk onderzoek om de 
kennis en verwachtingen in breder perspectief te plaatsen. 

 
5. Wat is er landelijk en provinciaal al beschikbaar aan ervaringen ten aanzien van de ondersteuning van 

jonge mantelzorgers? 
 
Er zijn professionals bevraagd die reeds uitvoering geven aan een ondersteuningsaanbod voor jonge 
mantelzorgers.  Hun gedeelde ervaringen en expertise op dit gebied zijn extra onderbouwd met 
verworven data over ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers aan de hand van een 
literatuurstudie. Ook zijn beleidsdocumenten bestudeerd, zodat de bevindingen in een breder 
perspectief zijn geplaatst. 
 

 
2.2. Validiteit en betrouwbaarheid  

Draagvlak en betrokkenheid 
De opdrachtgever en directe collega’s zijn bij alle kernactiviteiten van dit ontwerponderzoek betrokken 
geweest. Bij alle fasen van het onderzoek is er aan hen feedback gevraagd. Hiermee is er draagvlak en 
betrokkenheid voor het ontwerponderzoek gecreëerd.  
 
Methodische triangulatie  
Om de validiteit en betrouwbaarheid van onderzoek te verhogen dient er op verschillende manieren data 
te worden verzameld (Van der Donk & Van Lanen, 2014). De interne validiteit en betrouwbaarheid van dit 
onderzoek zijn verhoogd, doordat er gesprekken zijn gevoerd met jonge mantelzorgers, ouders van jonge 
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mantelzorgers, (psycho)therapeuten en professionals die al ervaring hebben in het aanbieden van een 
ondersteuningsaanbod. Ook (zorg)professionals die in contact komen met jonge mantelzorgers en hun 
zorgsituatie zijn bij dit onderzoek betrokken geweest. Op deze manier zijn meerdere perspectieven van 
betrokkenen in dit onderzoek verwerkt en is daarmee triangulatie ingebouwd.  Naast het bevragen van 
betrokkenen is er ook gebruik gemaakt van andere dataverzamelingsmethoden om methodische 
triangulatie in te bouwen. 
 
Literatuurstudie 
De beantwoording van de deelvragen is onderbouwd met relevante data verworven via literatuurstudie. 
Er zijn onderzoeksrapporten en vakliteratuur bestudeerd rondom jonge mantelzorgers om inzicht te 
krijgen in hun zorgsituatie, ontwikkelingskansen en ondersteuningsbehoefte. Daarnaast is er gebruik 
gemaakt van theoretische kaders vanuit kennisinstituten. Verder zijn er beleidsdocumenten geraadpleegd 
over de ondersteuning van jonge mantelzorgers, hun positie en de zorgsituatie. Via de databanken Google 
Scholar en Kaluga zijn wetenschappelijke artikelen geraadpleegd. Om de betrouwbaarheid van de data te 
kunnen bepalen is nauwlettend gelet op de eigenaar en datum van publicatie van de desbetreffende bron.  
 
Bevragen middels een interview 
Om de interviews te structuren en de betrouwbaarheid te bevorderen is er bij elke respondentengroep 
gebruik gemaakt van dezelfde gestandaardiseerde vragenlijst met verdiepende thema’s verkregen uit de 
literatuurstudie. De vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlagen 01, 02 en 03. Er is gekozen voor 
semigestructureerde interviews. Daarmee was er gelegenheid om op bepaalde antwoorden door te vragen 
teneinde de gewenste informatie te krijgen (Van der Donk & Van Lanen, 2014). De vragen waren zo 
geformuleerd dat er antwoord werd gegeven op iedere deelvraag. Alle interviewverslagen werden ter 
controle van de inhoud voorgelegd aan de respondenten. Aan de respondentengroep jonge mantelzorgers 
en ouders is anonimiteit gegarandeerd. Uit privacyoverwegingen zijn de interviewverslagen niet als 
bijlage opgenomen. Interviewverslagen kunnen ter inzage worden opgevraagd. 
 
Voor een zo goed mogelijke weergave was het doel was om 5 jonge mantelzorgers en hun ouders te 
bevragen. In de praktijk bleek het lastig om ouders bereid te vinden om hen en daarmee ook hun kinderen 
te interviewen.  Om tijdswille is er in overleg met de opdrachtgever besloten om in plaats van 5 jonge 
mantelzorgers en 5 ouders er van iedere groep 3 te bevragen. Aan ouders is toestemming gevraagd voor 
medewerking van hun kind. De aanwezigheid van een familielid tijdens het afnemen van een interview 
kan de respondent beïnvloeden. Daarom is getracht om de omstandigheden voor alle respondenten zoveel 
mogelijk hetzelfde te laten zijn. Om sociaal wenselijke antwoorden te vermijden werd er bij het inplannen 
van het interview gevraagd om een één-op-één gesprek. Aangezien het interview over een gevoelig thema 
gaat, kregen alle respondenten de keuze om zelf een ‘veilige’ locatie te kiezen waar het interview kon 
worden afgenomen.  
 
Bevragen  via een enquête  
Bij het ontwerpen van de enquêtes is er gebruik gemaakt van ondersteunende vakliteratuur voor het 
opstellen van kwalitatieve vragenlijsten. Bij de ontwikkeling van de gestandaardiseerde vragenlijsten voor 
de enquêtes én interviews is ook feedback gevraagd aan 2 collega’s uit de praktijk, zodat valkuilen eruit 
werden gehaald. Pas na deze besprekingen werden de vragenlijsten definitief gemaakt. Dit zou voldoende 
zekerheid bieden om de verzamelde data te kunnen analyseren en juiste conclusies te trekken (Brinkman 
& Oldenhuis, 2014). 
 

De jonge mantelzorgers die zijn bevraagd, zijn bekend bij SWO. Via het e-mailadres van hun ouders zijn zij 
benaderd voor het invullen van een digitale enquête (Bijlage 04). In het e-mailbericht werd een toelichting 
op de term jonge mantelzorger gegeven. Om de respons te verhogen werd er onder de inzendingen een 
BOL.COM cadeaukaart ter waarde van € 15,- verloot. De enquête heeft 3 weken uitgestaan. Halverwege 
deze periode is er één keer een herinnering aan de ouders gestuurd. 
 
Tijdens een regionale netwerkbijeenkomst is er aan (zorg)professionals gevraagd om een schriftelijke 
enquête in te vullen (Bijlage 05). Tevens is de enquête verspreid onder een jeugdwerkorganisatie in de 
regio. Deze respondenten hebben vraag 3 niet kunnen beantwoorden. Vraag 4 van de enquête is na 
verheldering van de definitie jonge mantelzorger (positie en diversiteit) alsnog beantwoord. 
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Externe validiteit 
Het ontwerponderzoek is contextgebonden. Omdat het een kwalitatief onderzoek betreft is de externe 
validiteit minder belangrijk. Het ontwerp kan niet één-op-één worden vertaald naar een andere 
doelgroep. Het ontwerp kan wel waardevol zijn voor een Steunpunt Mantelzorg in een andere gemeente 
die met jonge mantelzorgers aan de slag wil gaan.  

 

2.3. Analyseren 

Beschrijvend onderzoek 
Voor de analyse van het beschrijvend onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende methodes om de 
verzamelde informatie te groeperen (Van der Donk & Van Lanen, 2014). Bij de enquêtes zijn er 
verschillende soorten vragen gesteld. Bij het analyseren van de enkele,- en meerdere keuzevragen zijn de 
aantallen berekend en vervolgens omgezet naar procenten.  De data die is verzameld tijdens het afnemen 
van de interviews en literatuurstudie zijn teruggebracht tot betekenisvolle fragmenten. Deze 
tekstfragmenten zijn vervolgens per deelvraag horizontaal vergeleken waarbij er gebruik is gemaakt van 
een analyseschema (Van der Donk & Van Lanen, 2014). Daaruit is een aantal algemene bevindingen 
geformuleerd waarin is ingegaan op overeenkomsten als op verschillen. Met deze data zijn de deelvragen 
beantwoord. Daarbij is de data geïllustreerd met citaten. De data is tenslotte gereduceerd tot een set van 
ontwerpeisen voor het ontwerponderzoek waarmee er antwoord is gegeven op de onderzoeksvraag.  
 
Programma van eisen 
Het programma van eisen is tot stand gekomen door de verzamelde data van het beschrijvend onderzoek. 
In samenspraak met de opdrachtgever zijn daaruit richtlijnen naar voren gekomen waaraan het 
ondersteuningsaanbod dient te voldoen (Van der Donk & Van Lanen, 2014).  Bij het opstellen van de 
randvoorwaarden is daarnaast gebruik gemaakt van de Handreiking voor ondersteuning van jonge 
mantelzorgers van Mezzo (2009), het boek Management in sociaalagogische beroepen van Robbins & 
Coulter (2011) en de publicatie Implementeren in het sociale domein van de Groot & Zwet (2016). 
 
Implementatie  
De bevindingen en aanbevelingen die uit het beschrijvend onderzoek naar voren komen, zijn besproken 
met de opdrachtgever. Vervolgens is er gebruik gemaakt van een determinantenanalyse volgens de 
methode van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) om eventuele risico’s te analyseren die het succes van de 
implementatie kunnen belemmeren en/of bevorderen (NJI, 2011). Tijdens deze besprekingen zijn er 2 
mogelijke knelpunten naar voren gekomen. Daarom is er in samenspraak met de opdrachtgever en 
collega’s een SWOT-analyse ingevuld en besproken om mogelijke kansen, bedreigingen, zwaktes en 
sterktes van de implementatie in kaart te brengen (Scribbr, z.j.) Daarmee is er  onderzocht in hoeverre de 
implementatie realiseerbaar is. De criteria voor het innovatie klimaat van SWO is onder andere gebaseerd 
op het document Maatschappelijke Opgaven Volksgezondheid en Gezondheidszorg: Update anno 2009 
met prioritaire thema’s voor de kennis- en innovatieagenda voor de gezondheidssector van het ministerie 
van VWS (2009), de probleemanalyse Innovatie in de zorg van Zorg voor innoveren in samenwerking met 
het Innovatieplatform (2008) en de bron Systeemkenmerken innovatieve organisaties van Hogeschool 
Avans Expertisecentrum Veiligheid (2011).  
 
De planning van de implementatie is gebaseerd op de pdca-cyclus, die bestaat uit 4 stappen: planning, 
uitvoeren, monitoren en borgen (Robbins & Coulter, 2011). Bij de inrichting van de implementatie is er 
gebruikt gemaakt van het boek Management in sociaalagogische beroepen van Robbins & Coulter (2011) 
en de publicatie Implementeren in het sociale domein van de Groot & Zwet (2016).  
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HOOFDSTUK 3:  WAT IS DE AARD VAN DE ZORG EN DE BELASTING TEN AANZIEN VAN 
DE ONTWIKKELINGSKANSEN VAN JONGE MANTELZORGERS? 
 

Respondenten 
16 jonge mantelzorgers uit de gemeente Drimmelen hebben een enquête ingevuld. De groep respondenten bestaat 
voor 75% uit meisjes en 25% uit jongens met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar. De hoogste respons van 31% 
kwam van de 11-jarigen.   
 
Ook is bij 3 jonge mantelzorgers een interview afgenomen. De 3 geïnterviewde respondenten worden nader 
geïntroduceerd om de relatie met de data en de citaten te duiden.   Uit privacyoverwegingen zijn namen gefingeerd.  
Elke overeenkomst met iemand van dezelfde naam berust op toeval. Ook is er bewust voor gekozen om de 
zorgsituatie niet gedetailleerd weer te geven om herkenning te voorkomen.  
 
Respondent 1: Anne is een 12-jarige jongedame. Zij heeft een moeder met een lichamelijk beperking.  
 
Respondent 2: Frank is een 14-jarige jongeman. Hij heeft een vader met een lichamelijk beperking en een broer met 
autisme. 
 
Respondent 3: Emma is een 16-jarige jongedame. Zij heeft een moeder met een lichamelijke beperking. 

 
 
3.1.  Aard van de zorg 
 
Ben ik een jonge mantelzorger? 
Onderzoek wijst uit dat de meeste jongeren zich niet herkennen in de term jonge mantelzorger en zich 
daardoor ook vaak niet aangesproken voelen tot het aanbod dat daarop is gericht (De Veer & Francke, 
2008). De jongeren zien deze zorg en de zorgsituatie waarin zij verkeren niet als een probleem maar als 
iets vanzelfsprekends (Van den Einde e.a., 2010) Daarnaast zou de term ‘jonge mantelzorger’ een 
uitzonderpositie oproepen, terwijl ze zich juist niet van hun leeftijdsgenoten willen onderscheiden 
(Jeeninga, 2013). Van de 16 respondenten geeft 44% aan zich te herkennen in de term jonge mantelzorger 
ten opzichte van 6% die er zich niet in herkent. Opvallend is dat 50% van de respondenten hier zich deels 
in herkend.  
 
 

 
 

‘‘Ik herken mezelf niet specifiek in de term jonge mantelzorger. Wel dat ik help enzo.’’ 
(Anne) 

             
Voor wie zorg jij?  
Jonge mantelzorgers zorgen regelmatig voor meerdere familieleden en vrijwel altijd gaat het om een 
direct familielid (Sieh, Visser-Meily & Meijer, 2011) Op één respondent na blijkt de zorgvrager ook een 
direct gezinslid van de respondent te zijn. Een kwart heeft te maken met meerdere zorgvragers in één 
gezin.  Er wordt het meest gezorgd voor een moeder, broer(tje) of zus(je) (alle drie 31%) gevolgd voor 
een vader (25%). Slechts bij een klein percentage (6%) gaat het om overige familie, zoals een opa.  
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Ziektebeelden 
Bij de respondenten komt een lichamelijk beperking (56%) het vaakst voor onder de groep zorgvragers 
gevolgd door een verstandelijke beperking (31%). Daarnaast geeft 19% van de respondenten 
psychiatrische problematiek aan en tevens 19% een chronische ziekte.  Verder heeft 13% van de 
zorgvragers een ernstige ziekte. Een combinatie van meerdere ziektebeelden werd onder 50% van de 
respondenten gemeld. Niet bij alle respondenten is dit verenigd bij één zorgvrager.  
 
 

 
 
 
Weet jij precies wat de ziekte of beperking inhoudt?  
Het over grote deel (81%) van de respondenten weet wat de ziekte of beperking inhoudt ten opzichte van 
13% die het niet weet en 6% die er meer over wil weten.  
 

 
 

 
Andere (onzichtbare) problematieken 
Ook kunnen er zorgsituaties zijn waarin verslavingsproblematiek een rol speelt, zoals alcohol, drugs of 
een gokverslaving. Hoewel de grootte van de groep lastig in procenten is uit te drukken, hebben jonge 
mantelzorgers er wel degelijk mee te doen. De problematiek is vaak nooit een geïsoleerd probleem, maar 
gaat vaak samen met andere problemen, zoals bijvoorbeeld opvoedingsproblemen of financiële 
problemen (Romijn, De Graaf & De Jonge, 2010).  
 
 

3.2.  Zorgtaken 
 
Jonge mantelzorgers verrichten meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, voeren zij 
verzorgende taken uit, zorgen zij voor broertjes of zusjes en passen zij op hun zieke familielid (Evers & 
Beneken genaamd Kolmer, 2014).  Deze taken kunnen variëren van het helpen bij het eten en drinken, 
helpen bij het naar het toilet gaan tot aan het helpen van zijn of haar familielid bij het douchen. 
Begeleidende taken zijn bijvoorbeeld het meegaan naar een huisarts of het ziekenhuis. Daarnaast geven zij 
ook emotionele ondersteuning door een luisterend oor te bieden, afleiding te geven of het gezelschap 
houden van het zieke familielid (De Boer e.a., 2012).  

 
Hoeveel en welke (zorg)taken voer jij uit? 
Uit de enquête komt naar voren dat op één respondent na iedereen thuis één of meerdere taken uitvoert 
ten behoeve van de zorgsituatie. Daarvan voert 57% huishoudelijke taken uit en 69% geeft ook 
emotionele ondersteuning.  Onderzoeken wijzen uit dat huishoudelijk taken en emotionele steun de meest 
voorkomende steun is die door jonge mantelzorgers wordt gegeven (NJR, 2011; Evers & Beneken 
genaamd Kolmer, 2014)   

 
Van de respondenten voert 25% 3 tot zelfs 4 of meer (zorg)taken uit. Overige ondersteuning die wordt 
geboden is: persoonlijke verzorging (25%), verpleegkundige hulp (13%), vervoer en begeleiding (6%), 
het zorgen voor het gezonde broertje of zusje (6%), het zorgen voor het zieke broertje of zusje (19%) en 
6% procent van de respondenten voert ook andere taken uit dan de genoemde voorbeelden.  
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‘‘Ik ben het gewend. Het zou raar zijn als ik ineens minder zou moeten doen. Sommige taken moet ik doen en bij 

sommige taken heb ik het gevoel dat ik het moet doen. Net als stofzuigen. Mama heeft ook reuma. Het werkt niet echt 
goed samen. Dus als ik dat zie, dan zeg ik ‘kom maar hier met die stofzuiger’.’’  

(Emma) 
 

 
 
 
Hoelang doe jij dit al? 
De helft van de respondenten doet dit sinds een aantal jaren. Een kwart doet dit al zijn of haar hele leven 
en de overige 25% ‘weet niet beter’.  
 

 
 
 

Hoeveel uur per week besteed je hier gemiddeld aan? 
Het aantal uur dat hier gemiddeld per week aan wordt besteed is verschillend. De meerderheid met 38% 
besteedt hier gemiddeld 2 tot uur 4 per week aan. Andere respondenten (31%) besteedt hier gemiddeld 0 
tot 2 uur aan, 5 tot 8 uur 6 % en een kwart besteedt hier gemiddeld zelfs 8 tot 12 uur per week aan.  
 

 
 

 
3.3.  Zorgverantwoordelijkheid  
Het uitvoeren van huishoudelijke taken en zorgtaken heeft normaal gesproken een positieve en 
opvoedkundige lading, maar het kan een negatieve lading krijgen wanneer de problemen van hun 
familielid aanhoudend en ernstig zijn (Evers & Beneken genaamd Kolmer, 2014). Dit kan zijn op het 
moment dat de jongere de ouder niet lang alleen durft te laten of door de ander te troosten als hij of zij 
verdriet heeft.  Wanneer die zorgtaken omslaan in hoofdverantwoordelijk zijn voor één of meer zorgtaken 
én emotionele ondersteuning aan de ouders, dan is er sprake van rolomkering en dus parentificatie (De 
Veer & Francke, 2008). Er ontstaan dan tegenstrijdige rolverwachtingen bij de jongere. Die verwachtingen 
kunnen leiden tot problemen, omdat het gaat om bepaalde taken die niet passen bij de leeftijd en zijn of 
haar ontwikkeling (Evers & Beneken genaamd Kolmer, 2014).  

 
‘‘Ik sta 24 uur per dag klaar voor mijn moeder. En meer kun je eigenlijk niet doen. Als ik op school zit kan ik niet veel 

doen op het moment dat ze hulp nodig heeft.’’ 
 (Emma) 
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Naast fysieke taken en emotionele ondersteuning kan er ook sprake zijn van indirecte zorg, doordat deze 
jongeren zich inschikken of moeten aanpassen. Sommige jongeren moeten bijvoorbeeld door het huis 
sluipen, omdat de situatie thuis dat vraagt (Psychosociaal therapeut José van den Diepstraten, 
persoonlijke communicatie, 8 februari 2017). Deze sociale gevolgen kunnen er voor zorgen dat deze 
jongeren zichzelf helemaal wegcijferen of zich gaan aanpassen aan de behoefte van de ander (Veer & 
Francke, 2008). 

 
‘‘Ik moet me veel aanpassen aan hem. Veranderingen zijn voor mijn broertje niet zo fijn. 

 Ik moet heel veel rekening houden met hem.’’  
(Frank) 

 
3.4. De belasting en gevolgen 
Problemen die jonge mantelzorgers door de zorgsituatie kunnen ondervinden hebben volgens 
onderzoeken betrekking op de psychische gezondheid, lichamelijk gezondheid, de sociale omgeving, 
school en gedrag, het gezinsfunctioneren en op het sociale netwerk van het gezin (Evers e.a., 2014; De 
Veer e.a., 2008). Volgens psychotherapeut Betty van Hulzen kun je niet   n probleem opnoemen wat daar 
niet een gevolg van kan zijn, zoals: hechtingsproblemen, gedragsproblemen, angst, piekeren, 
concentratieproblemen op school, moeilijk kunnen omgaan met andere kinderen of gebrekkige sociale 
vaardigheden (persoonlijke communicatie, 2 februari 2017).  

 
De emotionele belasting 
Uit onderzoek en de interviews met jonge mantelzorgers blijkt dat de emotionele belasting het zwaarst 
weegt; de jongeren maken zich zorgen over het zieke gezinslid (Visser-Meily e.a., 2006; Thomas e.a. 2003). 
Dit blijkt ook uit de enquête die is afgenomen onder de jonge mantelzorgers.  Psychosociaal therapeut José 
van den Diepstraten geeft aan dat veel zorgen maken enorme stress kan opleveren (persoonlijke 
communicatie, 8 februari 2017). ‘‘En die stress zet zich weer vast in het lichaam. Je wordt dan enorm 
stressgevoelig.’’ Beneken genaamd Kolmer (2014) geeft aan dat een gezonde pedagogische ontwikkeling 
richting volwassenheid niet alleen in het gedrang kan komen door het verrichten van fysieke taken, maar 
ook door het geven van emotionele steun en de bijbehorende kopzorgen die jonge mantelzorgers ervaren 
door de zorgsituatie. Of dit tot problemen kan leiden bij deze jongeren is afhankelijk van de balans tussen 
draagkracht en draaglast (Jeeninga, 2013). 

 
Alle respondenten geven aan zich zorgen te maken om zijn of haar familielid. Van de respondenten maakt 
38% zich soms zorgen. Andere respondenten (31%) maken zich een aantal keer per week zorgen en maar 
liefst 31% maakt zich elke dag zorgen om het familielid. Tijdens de interviews kwamen deze ‘kopzorgen’ 
duidelijk naar voren.  Deze zorgen gaan vooral over de zorgvrager, de angst voor verslechtering en de 
toekomst.    
 
 

 
 

‘‘Ik maak me altijd zorgen om mijn moeder. Vooral toen het een aantal jaren geleden misging 
 en ze met spoed naar het ziekenhuis moest.’’  

(Emma) 

 
Sociale steun 
Sociale steun kan de negatieve gevolgen van stress verminderen (De Vries, 2010). Aan de respondenten 
werd dan ook gevraagd of zij met iemand over hun zorgen kunnen praten. De helft van de groep kan altijd 
met iemand over zijn of haar zorgen praten. De overige respondenten ervaren dit anders.  Een deel van de 
groep (13%) heeft dit ‘vaak’, 31% heeft dit ‘soms’ en 6% ervaart dit zelfs ‘nooit’.  De copingsstrategie van 
jongeren bepaalt of zij steun vragen of hun gevoelens uiten, met name negatieve, waardoor zij zich niet 
gaan isoleren (Blaney & Ganellen, 1990).   
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Je onbegrepen voelen 
De vervolgvraag daar op was of de respondenten zich wel eens onbegrepen voelen. Van de respondenten 
ervaart 31% dit ‘nooit’, terwijl de helft dit ‘soms’ ervaart en 19% ‘vaak’. Het vertellen van problemen of 
het uiten van gevoelens levert niet altijd het gewenste effect op waardoor het jongeren kan weerhouden 
andere hulpbronnen aan te wenden (De Vries, 2010).  Terwijl het praten over je gevoelens of gedachtes 
volgens psychosociaal therapeut José van den Diepstraten juist een beschermende factor kan zijn 
(persoonlijke communicatie, 8 februari 2017).   
 
 

 
 

 
‘‘Vrienden weten wel wat er thuis aan de hand is, maar ze doen alsof het niets is. Dus ze begrijpen me niet.’’  

(Emma) 
 
 

3.5. School en vrije tijd          
School kan een belangrijke steunbron zijn voor jonge mantelzorgers (De Veer & Francke, 2008). School 
speelt dan ook een grote rol in het leven van deze jongeren. Ze brengen daar een groot deel van hun tijd 
door. Het is ook de plek waar de sociale ontwikkeling van adolescenten zich grotendeels afspeelt 
(Craeynest, 2005).  
 

Rekening houden 
Aan de respondenten is gevraagd of er op school rekening wordt gehouden met zijn of haar thuissituatie. 
Uit andere praktijkonderzoeken blijkt namelijk dat er vanuit school weinig aandacht wordt gegeven aan 
de thuissituatie van jonge mantelzorgers (Borger, 2015; Lubbers e.a., 2010; NJR, 2011). Een kwart van de 
respondenten heeft aangegeven dat school rekening houdt met zijn of haar thuissituatie. Dit betekent dat 
75% zich hier in meer of mindere mate niet in herkent.  Van de respondenten ervaart 56% dat er ‘soms’ 
rekening wordt gehouden met de thuissituatie en de overige 19% ervaart dit niet.  
 
 

 
 
 
Ik weet bij wie ik terecht kan 
De vervolgvraag die daarop werd gesteld is of zij weten bij wie ze op school terecht kunnen met hun 
vragen of problemen. Op deze vraag antwoordde 62% van de respondenten met ‘waar’ en de overige 38% 
met ‘soms’.   
 
 

 
 

‘‘Ik heb soms ook wel eens mijn huiswerk niet af. Dan geef ik bij mijn studieloopbaanbegeleider aan dat het teveel 
wordt. Maar ze schuift het dan voor haar uit. Ze wilt eigenlijk niet weten wat er echt speelt. Ze is er niet voor me.’’ 

(Emma) 
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Huiswerk 
Ook is er gevraagd hoe vaak zij de afgelopen 2 weken door de thuissituatie hun huiswerk niet hebben 
kunnen maken of niet af hebben gekregen. Van de respondenten heeft 63% aangegeven geen problemen 
te ondervinden. De overige 37% geeft aan in meer of mindere mate wel problemen te ondervinden met 
het combineren van hun school en zorgtaken. Van de respondenten heeft 6% zijn huiswerk de afgelopen 
twee weken één keer niet afgekregen, een kwart 2 tot 4 keer niet en de overige 6% zelfs meer dan 8 keer. 
 
 

 
 
 

‘‘Mijn broer kan zo hard schreeuwen, dat ik me thuis gewoon niet kan concentreren. Ik doe meestal in  
de ochtend voor school mijn huiswerk maken of ik lees het in de aula nog even door.’’  

(Frank) 

 
Vrije tijd            
Het lijkt er op dat de meeste respondenten naast hun school en de zorgtaken voldoende vrije tijd ervaren 
om leuke dingen te doen. De meerderheid (67%) geeft aan ‘voldoende’ vrije tijd te ervaren om leuke 
dingen te doen.  Andere respondenten (22%) geven aan ‘regelmatig’ voldoende vrije tijd te ervaren en een 
klein deel (11%) ervaart dit ‘soms’.   
 

 
 
 
3.6. Ontwikkelingskansen 
Voor een gezonde opgroeisituatie is een balans nodig tussen de draaglast (taken) en de draagkracht 
(vaardigheden) en een positieve beleving van de zorgrelatie (Dorrestein, 2016). Er zijn 4 clusters met 
factoren die de balans bij jonge mantelzorgers op een negatieve of positieve manier kunnen beïnvloeden, 
namelijk: de kenmerken van het kind; de kenmerken van het zieke gezinslid, de kenmerken van het gezin 
en de kenmerken van de omgeving (Impuls, 2010; NIZW/EIZ, 2003; De Veer & Francke, 2008). Zie bijlage 
06 voor een overzicht van deze kenmerken. In deze 4 clusters liggen aangrijpingspunten voor 
ondersteuning om de negatieve gevolgen van het opgroeien met zorg te kunnen beïnvloeden (De Veer & 
Francke, 2008).  
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HOOFDSTUK 4:  WAAR HEBBEN JONGE MANTELZORGERS BEHOEFTE AAN TEN AANZIEN 

VAN ONDERSTEUNING? 

4.1. Behoefte 

Aan de respondenten is gevraagd op welke manier zij ondersteund kunnen of willen worden. 81% heeft 
aangegeven daarin een hulpvraag te hebben. Deze komen ook nagenoeg overeen met de behoeftes die uit 
andere onderzoeken naar voren zijn gekomen, namelijk: erkenning, informatie over de ziekte of 
beperking, ontlasten en contact met andere jonge mantelzorgers (Evers, e.a., 2014; NJR, 2011; Sieh, e.a., 
2011; Weijkamp, 2015). Hoewel deze jongeren niet snel om hulp vragen vinden zij het wel prettig dat hun 
rol als jonge mantelzorger wordt (h)erkend (Jeeninga, 2013).  
 
 

 
 
 
Praten over de zorgsituatie 
Onderzoeken wijzen uit dat jonge mantelzorgers niet gauw uit zichzelf over hun situatie praten, maar dat 
zij wel degelijk de behoefte hebben om er met anderen over te praten (Evers, e.a., 2014; NJR, 2011; Sieh, 
e.a., 2011; Weijkamp, 2015). Een belangrijke rol speelt de steun vanuit het sociale netwerk dat als 
steunbron kan dienen (De Veer & Francke, 2008). De geïnterviewde respondenten praten thuis allemaal 
in meer of mindere mate over de zorgsituatie. Onderzoek wijst uit dat dit veelal alleen gebeurd wanneer 
er sprake is van een lichamelijke ziekte bij het familielid (NJR, 2011). Wanneer er sprake is van 
psychiatrische problematiek bij één van de ouders gebeurt dit vaak niet door schaamte, angst en onbegrip. 
Daarnaast speelt vraagverlegenheid bij jonge mantelzorgers een rol. Ze lossen hun problemen in het 
algemeen wel zelf op. Zo geeft één van de geïnterviewde jonge mantelzorgers aan dat ze de situatie thuis 
niet aan klasgenoten heeft verteld.  ‘‘Omdat ik dan bang ben dat ze me zielig gaan vinden. Dat ze me 
allemaal elke dag gaan vragen hoe het met me gaat. Dat vind ik gewoon helemaal niet fijn.’’  

 
Contact met andere jonge mantelzorgers 
Opvallend is dat er vaak wel de behoefte is om gevoelens en ervaringen te delen met jonge lotgenoten 
(Weijkamp, 2015). Van de groep respondenten die heeft aangegeven behoefte te hebben aan 
ondersteuning heeft 92% de behoefte om één of meerdere keren per jaar iets leuks te doen met andere 
jonge mantelzorgers. Daarnaast heeft 31% behoefte om te praten/chatten met andere jonge 
mantelzorgers.  
 

‘‘Zo’n dagje vind ik wel leuk, omdat je dan ook met andere kinderen bent. Dan voel je je toch wel een beetje 
begrepen. Nog wel meer begrepen dan door mijn vrienden. Dat vind ik wel heel fijn.’’  

(Anne) 

 
Informatiebehoefte aanwezig 
De meeste jonge mantelzorgers hebben behoefte aan informatie over de ziekte. Het gaat dan niet alleen 
om de ziekte of beperking op zich, maar ook hoe ze het er het beste mee om kunnen gaan (Sieh, e.a., 
2011). Van de respondenten die graag ondersteuning wensen wil 23% (meer) informatie over de ziekte of 
beperking en heeft 15% behoefte aan een cursus om de juiste steun of zorg te geven. Ook heeft 8% van de 
respondenten behoefte aan een centraal punt (website/app) waar alle informatie gevonden kan worden 
over de ziekte/beperking/ervaringsverhalen. 
 

‘‘Er valt altijd wel wat te leren. Net als haar lichamelijke beperking en het stofzuigen. Mag mijn moeder het echt niet? 
Of mag ze het wel en is het juist goed? Wat kan en mag ik wel of niet overnemen qua taken 

 ten opzichte van haar ziekte?’’  
(Emma) 
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4.2.  Overige ondersteuning 
Een deel van de respondenten (8%) geeft aan behoefte te hebben aan goede professionele zorg voor zijn 
of haar familielid. Tenslotte wilt 8% van de respondenten dat af en toe de zorg kan worden overgenomen. 
 
De rol van de school 
In paraaf 3.5 komt naar voren dat de respondenten van mening zijn dat er onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de thuissituatie. Een specifieke hulpvraag wordt overigens niet benoemd. Sommigen willen 
graag van school ondersteuning ontvangen, maar kunnen niet benoemen wat. Ook geeft een respondent 
aan liever in het sociale netwerk te praten dan op school. Zo doet Emma de suggestie om het thema jonge 
mantelzorger bespreekbaar te maken op school. Zij geeft aan dat daar wel meer aandacht voor mag 
komen, omdat jonge mantelzorgers daarmee geholpen zijn. Zo ontstaat er bijvoorbeeld bewustwording bij 
vriendjes en vriendinnetjes. Ook in het onderzoek van Borger (2015), naar de ondersteuningsbehoefte 
van jonge mantelzorgers in Amsterdam, komt dit naar voren. Zij vinden het van belang en zien het als een 
taak voor school dat er in het onderwijs meer aandacht wordt besteed aan thema’s als mantelzorg en 
diverse aandoeningen die mensen kunnen hebben in het bijzonder (Borger, 2015). 
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HOOFDSTUK 5: WAAR HEBBEN OUDERS BEHOEFTE AAN TEN AANZIEN VAN DE 
ONDERSTEUNING VAN JONGE MANTELZORGERS? 

 
 

Respondenten 
De ondersteuningsbehoeften zijn achterhaald door het bevragen van drie ouders uit de gemeente Drimmelen. Uit 
privacyoverwegingen zijn de namen gefingeerd en de zorgsituaties niet gedetailleerd weergegeven.  

 
Respondent 1: Lies is een getrouwde vrouw en heeft twee jonge kinderen. Zij heeft een lichamelijke beperking 
waardoor haar mobiliteit grotendeels weg is.  
 
Respondent 2: Carola is eveneens een getrouwde vrouw en heeft een dochter. Ook zij heeft een lichamelijk beperking 
waardoor haar mobiliteit grotendeels weg is. 
 
Respondent 3: Bep heeft een vriend en zij hebben samen twee zoons in de tienerjaren. Haar partner heeft een 
lichamelijke beperking en één van haar kinderen heeft een Autisme Spectrum Stoornis.  

 
 
5.1. Behoefte 
Ouders stellen het vaak op prijs dat er een ondersteuningsaanbod is voor hun kinderen (De Veer & 
Francke, 2008). De bevraagde ouders zien dan ook graag dat de ondersteuning voor hun kind(eren) 
gericht is op het bieden van ontspanning, lotgenotencontact en erkenning.  
 
Dag van de jonge mantelzorg 
Alle 3 de ouders verwijzen naar het belang van de dag van de jonge mantelzorger. Dat ouders een speciale 
activiteit voor jonge mantelzorgers belangrijk vinden is ook gebleken uit de vele positieve reacties die 
SWO kreeg over de dag van de jonge mantelzorger 2016. 
 

‘‘Heel fijn dat er ook aan onze andere meiden wordt gedacht; zij worden meestal ‘vergeten’ ’’  
(Ouder, dag van de jonge mantelzorger 25-11-2016, persoonlijke communicatie) . 

          
(Ontspannings-)activiteiten  
Lies geeft de meerwaarde aan van deze dag, ‘‘Als ik dan die toetjes zag hoe blij ze toen waren. Dat doet mij 
dan goed.  Lekker onbezorgd. Het was ongekend.’’ Ze geeft aan dat haar kinderen die dag nog steeds op 
handen dragen. ‘‘Ze kwamen ook kinderen tegen waarvan ze het helemaal niet wisten. Ze dachten altijd 
aan een papa of mama, maar je kan natuurlijk ook voor een broertje of zusje zorgen.’’  
 
Carola ziet graag ook dat er vaker per jaar zo’n uitje voor jonge mantelzorgers wordt georganiseerd. Ze 
vertelt dat zo’n dag belangrijk is, omdat haar dochter dan ontspanning en een stukje erkenning krijgt. 
‘‘Daarnaast leert ze andere mensen kennen. Het zijn allemaal mensen die weten hoe zo’n situatie thuis kan 
zijn. Misschien heeft ze met niemand een woord gesproken, maar heeft ze toch even die ontspanning 
gehad. Ik zie dan een hele andere (naam dochter). Ik zie dan weer een kind. Misschien houdt ze er wel een 
vriendschap aan over of heeft ze die paar losse contacten in het jaar.’’ Ze ziet graag dat haar dochter geniet 
en er op uit gaat, dat is voor haar het belangrijkste. ‘‘Een onbezorgde jeugd, dat had ik haar zo gegund.’’ 
 
Bep vindt het contact met andere jonge mantelzorgers ook belangrijk. ‘‘Die jongeren hebben begrip voor 
elkaar. Misschien is het een idee dat het om de drie maanden zou zijn? Dat ze bij elkaar komen en leuke 
dingen doen. Dat zou geweldig zijn. Zodat ze zich niet alleen voelen als jonge mantelzorger en ook dat 
stukje erkenning krijgen.’’ 
 
Een assertiviteitstraining 
Eén van de ouders benoemt een assertiviteitstraining in spelvorm waarin kinderen spelenderwijs leren 
een positieve draai aan de situatie te geven. Lies geeft aan dat haar kind wel praat, maar zelden over 
gevoelens. ‘‘Door dit te stimuleren in een spelvorm leert een kind zich te uiten. Tevens leren zij dat gevoel 
uiten goed is.’’ Zij zitten volgens Lies ook in een rouwproces. 
 
NOOT: Tijdens deze interviews zijn er nog andere onderwerpen aan bod gekomen die minder relevant zijn ter 
beantwoording van de deelvraag, maar wel voor het bredere perspectief. Deze informatie is in overleg met de 
opdrachtgever opgenomen in bijlage 07. 
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HOOFDSTUK 6: WELKE KENNIS EN VERWACHTINGEN HEBBEN (ZORG)PROFESSIONALS 
BIJ DE ONDERSTEUNING VAN JONGE MANTELZORGERS? 
 

Respondenten 
In februari 2017 heeft SWO Drimmelen in samenwerking met een aantal netwerkpartners een regionale 
netwerkbijeenkomst georganiseerd over jonge mantelzorgers voor (zorg)professionals. Tijdens deze 
netwerkbijeenkomst is er een enquête afgenomen onder aanwezige (zorg)professionals. Tevens is de enquête 
verspreid onder een jeugdwerkorganisatie in de regio. Deze enquête is afgenomen om inzicht te krijgen in de kennis 
van (zorg)professionals en hun verwachtingen over de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Het aantal 
respondenten is 26.  

 
 

6.1. De positie van de jonge mantelzorger 
Onderzoeken wijzen uit dat jonge mantelzorgers vinden dat de aandacht van professionals doorgaans 
(nog) te veel naar het zieke familielid of de ziekte zelf gaat en dat er te weinig rekening wordt gehouden 
met hun rol als kind en het hele gezin (Evers, e.a., 2014; Sieh, e.a., 2011). 

 
Aan de respondenten is dan ook gevraagd hoe zij (vóór het bijwonen van de netwerkbijeenkomst) 
aankeken tegen de zorgsituatie van jonge mantelzorgers. Van de respondenten was 42% zich bewust van 
de situatie en niet handelingsverlegen ten opzichte van de resterende 58% die nog onvoldoende inzicht 
had in de diversiteit en positie van jonge mantelzorgers of zich niet bewust bewaren, dan wel 
handelingsverlegen waren. 
 
 

 
 

 
Van de respondenten geeft ook 62% aan te maken te hebben met gezinnen waar thuis sprake is van een 
langdurige zorgsituatie of komen in contact met jonge mantelzorgers. Maar 11% weet dit niet zeker en 
27% geeft aan niet te maken te hebben met deze doelgroep.  
 
 

 
 
 
Aan de respondenten is ook gevraagd hoe vaak zij te maken hebben met gezinnen waar thuis sprake is van 
een zorgsituatie of met jonge mantelzorgers. 
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Het belang van een brede definitie 
Psychotherapeut Betty van Hulzen geeft het belang aan van een brede definitie voor de term jonge 
mantelzorger (persoonlijke communicatie, 2 februari 2017). ‘‘Kinderen kunnen zich ook enorme zorgen 
maken over het familielid. Een brede definitie geeft helderheid, omdat je daarmee aandacht vraagt voor 
wat het voor de ontwikkeling van kinderen kan betekenen.’’ Uit meerdere gesprekken met professionals 
blijkt namelijk dat zij vaak alleen bekend zijn met de beknopte definitie van jonge mantelzorger en daarbij 
alleen denken aan het uitvoeren van zorgtaken. Terwijl er ook dingen kunnen spelen die praktisch minder 
zichtbaar kunnen zijn, zoals het geven van emotionele steun of psychiatrische problematiek (Evers & 
Beneken genaamd Kolmer, 2014). Het soort zorg dat wordt gegeven hangt samen met de aard en ernst 
van de problematiek (De Veer & Francke, 2008).  
 

6.2.  Aandacht voor jonge mantelzorgers 
Aan de (zorg)professionals is de vraag gesteld of zij vinden dat ze oog moeten hebben voor de situatie van 
jonge mantelzorgers. Van de respondenten is 96% het hiermee eens en 4% weet het niet. 
 
 

 
 
Het is belangrijk om kinderen die in de knel zitten te herkennen, maar dat is volgens psychotherapeut 
Betty van Hulzen niet altijd eenvoudig (persoonlijke communicatie, 2 februari 2017). ‘‘Omdat het vaak te 
maken heeft met de ouder.’’ Door geslotenheid bij gezinnen waar bijvoorbeeld psychiatrische,- of 
verslavingsproblematiek speelt, door de taboes en stigma’s die rusten op deze groepen of door 
loyaliteitsconflicten die bij kinderen kunnen spelen (Francke & De Veer, 2008). Maar ook schuld en 
schaamtegevoelens die zowel bij de ouder of het kind zelf kunnen spelen, kunnen ertoe bijdragen dat de 
problematiek van jonge mantelzorgers verborgen kan blijven. Met preventie probeer je volgens 
psychotherapeut Betty van Hulzen te voorkomen dat kinderen in de problemen komen, echter moet je ze 
er dan tijdig al uit kunnen pikken.   

 
Verwachtingen met betrekking tot ondersteuning 
Aan de (zorg)professionals is gevraagd of zij iets kunnen  betekenen voor kinderen en jongeren die 
opgroeien in een gezin waarvan iemand een ziekte of beperking heeft. 

 
 

 
 
 
Het bieden van ondersteuning 
Wat de (zorg)professionals kunnen bieden is divers. Het geven van meerdere antwoorden was mogelijk. 
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Sommige (zorg)professionals zien een taak voor hen weggelegd door een luisterend oor te bieden of 
regeltaken over te nemen. Ook kan de situatie binnen de eigen organisatie of netwerkpartners 
bespreekbaar worden gemaakt. Sommigen zien een taak voor hen weggelegd door specifiek beleid te 
ontwikkelen of wetgeving juist niet letterlijk toe te passen.  
 

6.3.  Ondersteuningsbehoefte professionals 
Van de (zorg)professionals geeft 15% aan zich al voldoende toegerust te voelen ten opzichte van de 85% 
die in meer of mindere mate (nog) wel behoefte heeft aan (extra) handvatten om zich goed gefaciliteerd te 
voelen in de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Het geven van meerdere antwoorden was mogelijk. 
 
 

 
 
 
Bij ‘anders, namelijk’ werd door respondenten de vraag gesteld in hoeverre de gemeente moet  faciliteren 
en hoe je jonge mantelzorgers kan bereiken. Een ander wenst meer informatie over het lotgenotencontact 
voor jonge mantelzorgers. 
 
De (zorg)professionals willen iets betekenen voor jonge mantelzorgers, maar wensen graag gevoed te 
worden met meer kennis en inzichten in de problematieken die er kunnen spelen. Volgens 
psychotherapeut Betty van Hulzen kan preventie beginnen met kennisverspreiding en de situatie van 
jonge mantelzorgers meer onder de aandacht te brengen onder wat voor term dan ook (persoonlijke 
communicatie, 2 februari 2017).  Psychosociaal therapeut José van den Diepstraten geeft aan dat we 
collectief moeten kijken hoe we ook vanuit de maatschappij een grotere sociale betrokkenheid kunnen 
creëren om de ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers te beschermen (persoonlijke communicatie, 
8 februari 2017).  ‘‘We zijn allemaal erg individualistisch. Onze hele maatschappij is daarop gericht. Zo 
lang als wij allemaal individueel in onze eigen huisjes blijven zitten, dan valt zo’n kind niet op.’’ Volgens 
haar wordt de last voor het kind minder, als er meerdere mensen de zorg meedragen.  
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HOOFDSTUK 7:  WAT IS ER LANDELIJK EN PROVINCIAAL BESCHIKBAAR AAN 

ERVARINGEN TEN AANZIEN VAN DE ONDERSTEUNING VAN JONGE MANTELZORGERS? 

 
 Respondenten 

Ter beantwoording van deze vraag zijn er onder andere 2 professionals van Steunpunten Mantelzorg bevraagd die 
uitvoering geven aan een ondersteuningsbeleid voor jonge mantelzorgers.  
 

Beide professionals zijn 10 jaar werkzaam als consulent jonge mantelzorgers. Wesley Elfers is werkzaam bij Stichting 
Informele Zorg Twente (SIZT) te Hengelo. SIZT biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers in 10 
Twentse gemeenten. Zij hebben 800 jonge mantelzorgers in beeld. Tanja Goessen is werkzaam bij Steunpunt 
Mantelzorg Zuid gevestigd te Maastricht. Steunpunt Mantelzorg Zuid biedt ondersteuning in 6 gemeenten. Zij hebben 
300 jonge mantelzorgers in beeld.  
 
Beide Steunpunten hebben een breed ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers, waaronder: (ontspannings-
)activiteiten, cursussen, ervaringsmaatjes, individuele ondersteuning en gezinsbegeleiding. Zij geven ook 
voorlichting op scholen en aan professionals. 

 
 
7.1.   Het bereiken van jonge mantelzorgers 
 
Netwerken is volgens Mezzo (2009) de beste manier om jonge mantelzorgers te bereiken. Het bereiken 
van deze doelgroep is volgens Tanja Goessen een hot item en een heikel punt. Met de ontwikkeling van het 
pakket ‘Wat een geluk dat jij er bent’ hebben ze honderden jonge mantelzorgers weten te bereiken. Het is 
een postpakket waarin 2 bioscoopbonnen zitten, iets lekkers, een gadget en een overzicht van hun aanbod. 
‘‘Er zit een leuke kaart in met de aanleiding waarom dit pakket naar een jonge mantelzorger gaat.’’ 
Iedereen uit het netwerk kan het kind voor dit pakket aanmelden. ‘‘En dat betekent dat wij de gegevens in 
handen hebben en dat geeft mij de gelegenheid om daar overheen te bellen.’’ Het valt haar op dat kinderen 
die vanaf 9 jaar bij hen bekend zijn nog steeds mee doen met activiteiten. ‘‘Ze blijven ook makkelijker 
praten over hun situatie, dan kinderen die ik voor het eerst zie rond 16-jarige leeftijd. In die zin, hoe 
jonger je ze bereikt, hoe waardevoller het kan zijn.’’  
 
 

7.2.  Ondersteuningsmogelijkheden 
 
Een consulent jonge mantelzorgers  
Volgens Mezzo (2009) moet laagdrempelige ondersteuning voor jonge mantelzorgers een structureel en 
samenhangend aanbod zijn. Het moet gericht zijn op: (h)erkennen, ontlasten en versterken, informeren 
en ontmoeten (Veer & Francke, 2008). Een consulent jonge mantelzorger in dienst van een Steunpunt 
Mantelzorg zou volgens Mezzo (2009) de ideale situatie zijn. De specifieke professional is niet alleen 
verantwoordelijk voor het ondersteuningsaanbod, maar ook voor het contact en samenwerking met 
professionals en netwerkpartners die met jonge mantelzorgers in aanraking komen (Mezzo, 2009).  
 
Activiteiten  
Activiteiten zijn er in vele soorten en maten en kunnen op verschillende leeftijdscategorieën gericht zijn. 
Het belangrijkste is dat de activiteiten bepaalde ingrediënten bevatten. Sluit vooral aan bij de 
belevingswereld van kinderen en besteed voldoende aandacht aan de kennismaking. Wesley Elfers geeft 
aan dat je gebruik kan maken van kennismakingsspellen. ‘‘Leg de nadruk niet op thuis, maar het met 
elkaar in gesprek raken. Zorg er ook voor dat kinderen overeenkomsten met andere kinderen kunnen 
vinden. Laat kinderen weten dat ze bij jou komen, omdat ze jonge mantelzorger zijn.’’ Maar 
problematiseer vooral niet, geeft Wesley Elfers aan. De activiteiten moeten vooral gericht zijn op 
ontspanning, want jonge mantelzorgers moeten al zo veel en hebben al zo veel verantwoordelijkheid 
(Mezzo, 2009). 
 
Individuele ondersteuning en gezinsbegeleiding   
Als Tanja Goessen het gevoel heeft dat er zich thuis een complexe situatie afspeelt, dan vraagt ze aan de 
ouders of ze op huisbezoek mag komen. ‘‘Zodat ik wat meer kan vertellen over wat wij kunnen 
betekenen.’’ Binnen het Steunpunt hebben ze ook een mantelzorgmakelaar die de praktische taken en 
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regelzaken op zich neemt. ‘‘Je pijlen richten op het hele gezin, dat moet eigenlijk je doel zijn. Soms lukt het 
me om een sfeer te creëren waarin openheid heerst. Maar het is ook heel vaak zo dat ik gewoon wat prik 
en vraag hoe dat nou voor hem of haar is.’’ Volgens Tanja Goessen is het wel van belang om hiermee 
voorzichtig te zijn. ‘‘Jonge mantelzorgers vinden hun taak al vaak vanzelfsprekend en als het dan ook nog 
eens knelt, dan zullen al helemaal niet snel hun vuile was buiten willen hangen.’’ Soms zijn het de meest 
simpele dingen bespreekbaar maken het hoogst haalbare in een gesprek. ‘‘Maar vaak gaat om een stukje 
erkenning geven.’’  
 
Cursussen  
Volgens Mezzo (2009) bestaan er diverse cursussen waarin jonge mantelzorgers beter leren omgaan met 
de zorgsituatie thuis. Zo bestaan er diverse KOPP- en KVO-cursussen speciaal voor Kinderen van Ouders 
met Psychische Problematiek en Kinderen van Verslaafde ouders (Kopstoring, z.j.). Veelal maken deze 
cursussen onderdeel uit van het preventieaanbod van een GGZ-instelling. De cursussen die Steunpunt 
Mantelzorg Zuid biedt, dragen volgens Tanja Goessen bij aan de vaardigheid van kinderen in het 
herkennen van hun eigen emoties. Soms gerelateerd aan de zorgsituatie, maar ook gewoon hoe zij in hun 
emoties zitten. ‘‘Het versterkt de copingsvaardigheden van kinderen.’’ Haar ervaring leert dat de groep 7 
tot 12-jarigen andere behoeften kent dan pubers. ‘‘Zij hebben echt de behoefte om hun situatie breder te 
trekken en te zien dat zij niet de enige zijn die zo opgroeien. De pubers ervaren weer een grotere drempel 
om deel te nemen aan cursussen of activiteiten.’’  
 
Voorlichting op scholen 
Lessen op school dragen bij aan de bewustwording van het thema bij kinderen/jongeren in het algemeen 
en aan het bereiken van jonge mantelzorgers in het bijzonder (Mezzo, 2009). Wesley Elfers ervaart dat de 
voorlichtingsbijeenkomsten op scholen begrip opleveren tussen kinderen onderling en dat docenten meer 
oog hebben gekregen voor de persoonlijke situatie van kinderen.  ‘‘Docenten zijn het liefst bezig met de 
basis, namelijk lesgeven. Als je dat kan ondervangen door ze een panklaar iets te geven, dan staan ze daar 
meer voor open.’’ 
 
Digitaal ondersteuningsaanbod 
Internet is een laagdrempelige manier om jongeren, ouders én (zorg)professionals op de hoogte te 
brengen van ondersteuningsmogelijkheden. Ook biedt het de mogelijkheid voor jongeren om op een 
laagdrempelige (en anonieme) manier in contact te komen met andere jonge lotgenoten (De Veer & 
Francke, 2008). Op het internet zijn specifieke websites te vinden voor jonge mantelzorgers. Zo heeft 
Mezzo een speciale website met ondersteunend materiaal voor jonge mantelzorgers. De (meeste) 
websites zijn informatief van aard, maar enkele bieden ook chatfuncties aan om in contact te komen met 
andere jonge mantelzorgers. Ook zijn er websites gerelateerd aan bepaalde zorgsituaties, zoals:  
www.kankerspoken.nl, www.bijzonderebroerofzus.nl of www.drankjewel.nl. 
 
Een aanvullend ondersteuningsaanbod  
Zowel Wesley Elfers als Tanja Goessen geven aan dat het belangrijk is om een aanvullend 
ondersteuningsaanbod te hebben en dat je niet versnippert bezig bent.  ‘‘Dus ga je voorlichting geven, zorg 
dan dat je ook een aanbod hebt voor de kinderen zelf. En ga dat dan ook uitbouwen.’’ Volgens Wesley 
Elfers kan je heel organisch beginnen met een groep. ‘‘Je krijgt dan vanzelf contact met de jonge 
mantelzorgers en kun je uit de gesprekken die je aangaat signalen oppikken. Indien je hoort dat er speciale 
behoeftes zijn, dan kun je daar ook invulling aan geven. En dus niet wat je zelf aanbiedt voor de jonge 
mantelzorgers, maar dat je inspeelt op wat zij vragen en nodig hebben. En dat is wel een verschil.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kankerspoken.nl/
http://www.bijzonderebroerofzus.nl/
http://www.drankjewel.nl/
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7.3. Aandacht voor jonge mantelzorgers 

 

Ondanks dat er nog maar zeer beperkt onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van bepaalde 
ondersteuningsmogelijkheden wordt er wel aandacht gevraagd voor deze doelgroep.  In mei 2015 heeft 
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van Rijn in een kabinetsreactie speciale aandacht 
gevraagd voor jonge mantelzorgers.  Hij onderschrijft dat een goede ondersteuning voor jonge 
mantelzorgers aandacht vraagt van professionals om hen heen, en niet alleen van specialisten maar ook 
van professionals in hun dagelijks leven (Van Rijn, 2015). Die extra aandacht wordt ook gevraagd in de 
Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning van december 2015 waarin het belang van een goede 
ondersteuning voor jonge mantelzorgers wordt benadrukt (Streng, Hoogendijk, Tubée, Zeldenrust & Beek, 
2015) In de publicatie wordt aangegeven dat een goede ondersteuning van belang is, zodat jonge 
mantelzorgers minder kans hebben op het ontwikkelen van opgroei,- en opvoedproblemen en op 
psychosociale problemen in de toekomst (Streng, e.a., 2015) Gemeenten kunnen in samenspraak met 
lokale organisaties een duidelijke visie ontwikkelen voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers (Van 
Rijn, 2015). Een Steunpunt Mantelzorg is een goede plek waar jonge mantelzorgers terecht zouden 
kunnen voor ondersteuning, omdat deze organisaties veel expertise en ervaring hebben op het gebied van 
(jonge) mantelzorgers (Streng, e.a., 2015).  
 
Tanja Goessen van Steunpunt Mantelzorg Zuid adviseert ook om met andere partijen samen te werken, 
zodat activiteiten worden geborgd en je niet aan alles zelf invulling hoeft te geven. ‘‘Zorg dat je zichtbaar 
bent.’’ Maar volgens haar moet je partners ook voorlichten over hoe het nou is om als kind op te groeien in 
een zorgsituatie. ‘‘Zorg dat hun bewustzijn wordt verhoogd.’’ Scholing met het oog op vroegsignalering en 
het outreachend ondersteunen van jonge mantelzorgers is dan ook een aanbeveling zoals genoemd in de 
Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning (Streng e.a., 2015).  
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HOOFDSTUK 8:  CONCLUSIES EN INNOVATIEVOORSTEL 

8.1 CONCLUSIES   

Op basis van de deelvragen is informatie verzameld en geanalyseerd, waarbij er diverse behoeften, 
adviezen en aandachtspunten naar voren zijn gekomen. Aan de hand van deze resultaten worden er 
conclusies getrokken, waarmee er een antwoord wordt gegeven op de centrale onderzoeksvraag. 
 
Hoe moet het ondersteuningsaanbod van SWO Drimmelen eruitzien om de ontwikkelingskansen van jonge 
mantelzorgers te bevorderen? 
 
Conclusie 1: De belangrijkste pijler: het (h)erkennen van de rol en positie van jonge mantelzorgers dient 
centraal te staan.  
Jonge mantelzorgers onderscheiden zich niet graag van hun leeftijdsgenoten, maar hebben wel degelijk de 
behoefte aan (meer) (h)erkenning van hun rol en positie, van de sociale omgeving, school en 
(zorg)professionals. Ook zien ouders graag dat hun kinderen die speciale aandacht krijgen die zij 
verdienen in hun rol als jonge mantelzorger. Hiervoor ligt een taak bij Steunpunt Mantelzorg om de rol en 
positie van jonge mantelzorgers onder verschillende partijen onder de aandacht te brengen.  
 
Conclusie 2: Het aanbieden van informatieve (voorlichtings)bijeenkomsten over jonge mantelzorgers 
voor (zorg)professionals. 
Jonge mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld bij (zorg)professionals, terwijl (zorg)professionals 
een grote rol kunnen spelen bij het vinden en ondersteunen van jonge mantelzorgers. De 
(zorg)professionals willen iets betekenen voor jonge mantelzorgers, maar ze hebben in meer of mindere 
mate nog wel behoefte aan (extra) handvatten om zich goed gefaciliteerd te voelen in de ondersteuning 
van jonge mantelzorgers. Het gaat voornamelijk om meer informatie over jonge mantelzorgers en hun 
zorgsituatie en wat Steunpunt Mantelzorg van SWO Drimmelen kan betekenen qua ondersteuning. Een 
Steunpunt Mantelzorg kan een partij binnen de gemeente zijn die scholing aanbiedt aan 
(zorg)professionals met het oog op vroegsignalering en het outreachend werken, omdat zij al veel 
expertise en ervaring heeft op het gebied van (jonge) mantelzorgers. 
 
Conclusie 3: Het arrangeren van ontmoetingen met andere jonge mantelzorgers 
De meeste jonge mantelzorgers hebben behoefte om hun gevoelens en ervaringen te delen. Ze willen dat 
het liefst doen met andere jonge lotgenoten, omdat zij elkaar het beste begrijpen. Ze willen graag dat er 
minimaal één keer per jaar een leuke activiteit speciaal voor jonge mantelzorgers wordt georganiseerd. 
Daarbij moet worden aangesloten op de leefwereld van jonge mantelzorgers en (h)erkenning en 
ontspanning moeten daarbij centraal staan,  
 
Conclusie 4: Het aanbieden van vraaggerichte ondersteuning  
Het ondersteuningsaanbod moet laagdrempelig en aanvullend ondersteuningsaanbod zijn waarin het 
(h)erkennen van de (zorg)situatie centraal staat en waarin ontlasten, informeren en lotgenotencontact 
ook belangrijke pijlers zijn. Bij het aanbieden van ondersteuning moeten de pijlen niet alleen gericht zijn 
op de jonge mantelzorger, maar op het hele gezin. De vraaggerichte ondersteuning moet bestaan uit het 
geven van informatie en op het ontlasten, van de jongere zelf maar ook van de ouders en het gezin als 
geheel.  Indien er speciale behoeftes zijn, dan kan daar invulling aan gegeven worden. Ook kan er op die 
manier ingespeeld worden op de informatiebehoefte die bij sommige jonge mantelzorgers aanwezig is. 
 
Conclusie 5: Het aanstellen van een consulent jonge mantelzorgers binnen het Steunpunt Mantelzorg 
Door het aanstellen van een professional met het aandachtsgebied jonge mantelzorgers kan er een 
structureel ondersteuningsaanbod gericht op (h)erkennen, ontlasten, versterken, informeren en 
ontmoeten worden geborgd. De professional is niet alleen verantwoordelijk voor het specifieke 
ondersteuningsaanbod, maar kan ook het contact onderhouden en samenwerking zoeken met 
professionals en netwerkpartners die met jonge mantelzorgers in aanraking komen.  
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8.2. KEUZE EN BESCHRIJVING INNOVATIE 

Eén op de vier jongeren tot 24 jaar groeit op in een langdurige zorgsituatie. De meest voorkomende steun 
die door jonge mantelzorgers wordt gegeven, is het uitvoeren van huishoudelijke taken en het bieden van 
emotionele steun. Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen kan dat verschillende positieve, maar 
vooral negatieve gevolgen hebben op de verschillende levensgebieden. Het blijkt dat de emotionele 
belasting door het zich veelal zorgen maken om het familielid en het bieden van emotionele steun voor 
deze jongeren het zwaarst weegt. Deze emotionele belasting is het grootste risico voor de ontwikkeling 
richting volwassenheid.  Of dit tot problemen kan leiden bij de jonge mantelzorgers is afhankelijk van de 
balans van draagkracht en draaglast en de beleving van de zorgrelatie. Die presentiebenadering vindt 
SWO Drimmelen van belang en daarom wordt er een ondersteuningsaanbod ontworpen die aansluit bij 
het bevorderen van de ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers. Het ondersteuningsaanbod moet 
laagdrempelig zijn en gericht zijn op: (h)erkennen, ontlasten, informeren en lotgenotencontact.  
 
De ervaringen van andere jonge mantelzorgconsulenten leert dat het belangrijk is om binnen het 
Steunpunt Mantelzorg eerst voor een stevig fundament te zorgen. De opdrachtgever onderschrijft dat het 
van belang is om eerst de focus te leggen om het aandachtsgebied jonge mantelzorgers te verankeren in 
de organisatie. Er dient binnen het Steunpunt Mantelzorg een professional te worden aangesteld die jonge 
mantelzorgers als aandachtsgebied heeft. Deze consulent jonge mantelzorgers is verantwoordelijk voor 
het ondersteuningsaanbod en onderhoudt het contact en zoekt de samenwerking op met professionals en 
netwerkpartners die met jonge mantelzorgers in aanraking komen. Het is raadzaam het takenpakket aan 
het begin te laten bestaan uit enkele activiteiten, zoals het organiseren van een jaarlijkse activiteit voor 
jonge mantelzorgers en het voorlichting geven aan (zorg)professionals. Op deze manier wordt aan de 
eerste behoeften van de doelgroep voorzien: het ontmoeten van andere lotgenoten en het genereren van 
meer (h)erkenning vanuit (zorg)professionals. Als deze infrastructuur binnen de organisatie is geborgd, 
dan kan er verder worden gebouwd aan het inspelen op specifieke behoefte, zoals het aanbieden van 
vraaggerichte ondersteuning waarin ook brede aandacht komt voor het gezin, het geven van cursussen, 
trainingen en voorlichtingen op scholen  
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8.3. PROGRAMMA VAN EISEN EN TOETSING 

In dit onderdeel wordt het programma van eisen beschreven. Het zijn richtlijnen waaraan het 
uiteindelijke ontwerp van een ondersteuningsaanbod dient te voldoen (Van der Donk & Van Lanen, 2014). 
De ontwerpeisen worden daarnaast ondergebracht in drie categorieën: kenmerken van de doelgroep, 
organisatorische kenmerken en inhoudelijke kenmerken (Van der Donk & Van Lanen, 2014). 
 
In overleg met de opdrachtgever dient het ontwerp van het ondersteuningsaanbod te voldoen aan: 

1. Een aandachtsfunctionaris jonge mantelzorgers. 
2. Het borgen van een jaarlijkse activiteit voor jonge mantelzorgers. 
3. Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan professionals over jonge mantelzorgers. 

 
 

ONTWERPEIS 1 
Binnen het Steunpunt Mantelzorg krijgt een professional het aandachtsgebied jonge mantelzorgers 
toegewezen. 

 
Meerwaarde jonge mantelzorgers 
Er is een aandachtsfunctionaris voor deze doelgroep binnen het Steunpunt Mantelzorg waardoor 
er een structureel ondersteuningsaanbod geborgd kan worden en er één vast aanspreekpunt is. 
Een professional doet er goed aan duidelijk te maken altijd bereikbaar te zijn als de jonge 
mantelzorger daaraan behoefte heeft (Mezzo, 2009).  Deze individuele aandacht draagt volgens 
Mezzo (2009) bij aan de vertrouwensband tussen de professional en jonge mantelzorger en 
daarmee aan een goed contact op de langere termijn. Bij afwezigheid van de aandachtfunctionaris 
kan de persoon terecht bij een collega, omdat het onderwerp in de functie van alle sociaal werkers 
zal worden geborgd.  

 
Kenmerken doelgroep 
De professional staat positief tegenover deskundigheidsbevordering. De professional is bereid 
zich bij te (blijven) scholen op het thema jonge mantelzorgers. Mezzo geeft in het najaar van 2017 
een training over jonge mantelzorgers waar de professional aan kan deelnemen (Mezzo, 
persoonlijke communicatie, 5 april 2017). Deskundigheidbevordering is van belang, zodat de 
professional het vak bijhoudt en zich op de hoogte blijft stellen van nieuwe methoden en 
methodieken en discussies in het beroepenveld (Robbins & Coulter, 2011). De professional 
herkent zich daarnaast in het profiel van jonge mantelzorger professional zoals opgenomen in 
bijlage 09.  

 
 Organisatorische kenmerken 

De organisatie stelt de professional in staat om de benodigde competenties te verwerven, dan wel 
uit te breiden. Tijd is namelijk een belangrijke conditie voor innovatie (Robbins & Coulter, 2011). 
Er worden afspraken gemaakt over het aantal uren per week dat er aan dit aandachtsgebied moet 
worden besteed om de functie goed te kunnen vervullen. Tenslotte is er genoeg gelegenheid om te 
overleggen en te evalueren met collega’s binnen SWO, zodat het onderwerp breed geborgd wordt 
in de functie van eenieder en het onderwerp bij eenieder actueel blijft.  

 
Inhoudelijke kenmerken 
Er is een functie,- competentieprofiel opgemaakt dat is afgeleid van de handreiking van Mezzo 
(2009) ‘Opgroeien met zorgen’ en de ervaringen die zijn gedeeld tijdens de interviews met twee 
consulenten jonge mantelzorgers (Zie bijlage 09). Het dient als leidraad bij het toewijzen van het 
aandachtsgebied jonge mantelzorgers binnen het team van SWO.  
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ONTWERPEIS 2 
Het borgen van een jaarlijkse activiteit voor jonge mantelzorgers. 

 
Meerwaarde jonge mantelzorgers 
Jonge mantelzorgers geven aan behoefte te hebben om gevoelens en ervaringen te delen met 
andere jonge lotgenoten (Onderzoeksresultaten 4.1. Behoefte).  

 
Kenmerken doelgroep 
Het is van belang dat de activiteit is afgestemd op de belevingswereld van jonge mantelzorgers. 
De activiteiten moeten daarnaast vooral gericht zijn op ontspanning, want jonge mantelzorgers 
moeten al zo veel en hebben al zo veel verantwoordelijkheid (Onderzoeksresultaten 7.2. 
Ondersteuningsmogelijkheden).  

 
Organisatorische kenmerken 
De gemeente Drimmelen stelt hier structureel gelden voor ter beschikking en de 
aandachtsfunctionaris is bereid dit te gaan borgen. (Succesfactoren implementatieproces: 
capaciteit en veranderingsbereidheid (Groot & Zwet, 2016). 
 
Inhoudelijke kenmerken 
De activiteiten dienen in ieder geval de volgende ingrediënten te bevatten: kennismaking, 
lotgenotencontact, uitwisseling over specifieke aspecten van ‘opgroeien met zorg’, ontspanning en 
nabespreking (Mezzo, 2009). In bijlage 10 zijn tips opgenomen bij het organiseren van 
activiteiten voor jonge mantelzorgers die afgeleid zijn van de handreiking van Mezzo (2009) 
‘Opgroeien met zorgen’ en de ervaringen die zijn gedeeld tijdens interviews met twee consulenten 
jonge mantelzorgers.  

 
 

ONTWERPEIS 3 
Het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan professionals.  

 
Meerwaarde jonge mantelzorgers 
Door meer bewustzijn te creëren bij (zorg)professionals krijgen zij meer oog en aandacht hebben 
voor jonge mantelzorgers (Onderzoeksresultaten 7.3. Aandacht voor jonge mantelzorgers) 

 
               Kenmerken doelgroep   

(Zorg)professionals willen iets betekenen voor jonge mantelzorgers en hun directe omgeving. De 
meeste (zorg)professionals hebben behoefte aan (meer) kennis en inzichten over de diversiteit, 
posities en de problematieken die er kunnen spelen bij jonge mantelzorgers 
(Onderzoeksresultaten 6.3. Ondersteuningsbehoefte professionals). Het is raadzaam om in kaart 
te brengen welke organisatie in de regio (direct of indirect) in aanraking komen met jonge 
mantelzorgers (Mezzo, 2009). Daarnaast is het raadzaam om de contacten met 
(zorg)professionals warm te houden en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in signalering 
en aanbod en van eventuele personeelswisselingen (Mezzo, 2009). 

 
         Organisatorische kenmerken 

De jonge mantelzorger professional binnen Steunpunt Mantelzorg van SWO heeft uren 
beschikbaar om (structurele) voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren (Succesfactor 
implementatieproces: capaciteit (Groot & Zwet, 2016). 

 

        Inhoudelijke kenmerken 
De professionals aan wie voorlichting wordt gegeven, worden gezien als partner in de 
verandering in plaats van een object van een richtlijn (Robbins & Coulter, 2011) Het onderwerp 
van de voorlichtingsbijeenkomsten is gericht op ‘Opgroeien met zorg’ over de signalen en over de 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Steunpunt Mantelzorg (Mezzo, 2009). Vanuit daar 
wordt verder gekeken naar andere ondersteuningsbehoefte die (zorg)professionals hebben om 
zich goed gefaciliteerd te voelen (Onderzoeksresultaten 6.3. Ondersteuningsbehoefte 
professionals).  
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Toetsing 
De innovatie sluit aan bij de missie en visie van SWO. Het Steunpunt Mantelzorg binnen SWO wil haar 
expertise verbreden op het gebied van mantelzorg. Zij wil niet alleen dienen als Steunpunt voor 
mantelzorgers zelf, maar ook voor professionals door kennisoverdracht. (Directeur SWO Drimmelen P. 
Franken, persoonlijke communicatie, 29 maart 2017). Het biedt SWO de mogelijkheid om krachten te 
bundelen en daarnaast geeft het SWO ruimte voor strategische profijt voor de organisatie als geheel om 
als doorlopend kennispunt te dienen voor (zorg)professionals en scholen (Robbins & Coulter, 2011).  
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HOOFDSTUK 9:  IMPLEMENTATIE 

9.1.   ANALYSE TEN BEHOEVE VAN DE IMPLEMENTATIE 

 
Knelpunten 
Onlangs zijn er twee extra sociaal werkers in dienst getreden bij SWO Drimmelen. De opdrachtgever heeft 
besloten geen specifieke jonge mantelzorger consulent te werven, maar gebruik te maken van de huidige 
kwaliteiten binnen de organisatie. Hierdoor zijn (subsidie)gelden om deze implementatie te realiseren 
geen belemmerende factor meer. Binnen de beschikbare uren zijn ook de voorlichtingsbijeenkomsten aan 
professionals te realiseren. In de maand juni 2017 worden de taken bij de huidige sociaal werkers 
herverdeeld, waarin ook jonge mantelzorgers een onderdeel van uit maakt. Dit betekent dat er binnen het 
Steunpunt Mantelzorg een professional het aandachtsgebied jonge mantelzorgers in haar portefeuille 
krijgt toegewezen. Aangezien er ook een gevaar schuilt om een aandachtsgebied bij één professional 
onder te brengen, is het daarom raadzaam het onderwerp breed te borgen in de functie van eenieder. 
Voor het organiseren van een jaarlijkse activiteit voor jonge mantelzorgers worden vanuit de gemeente 
nog geen structurele gelden vrijgemaakt. Zij is bereid om hieraan bij te dragen, echter nog niet structureel 
maar per declaratie (Sociaal Werker SWO E. Punselie, persoonlijke communicatie, 7 april 2017).  
 
De implementatie van deze vernieuwing vraagt dan ook om een proces,- en planmatige invoering binnen 
het Steunpunt Mantelzorg. De haalbaarheid van de implementatie is echter mede afhankelijk van de 
veranderbereidheid van de medewerkers binnen SWO en structurele (subsidie)gelden vanuit de  
gemeente om de implementatie voor de jaarlijkse activiteit voor jonge mantelzorgers te kunnen borgen. 
Aan de hand van een SWOT-analyse zal er worden onderzocht in hoeverre de implementatie realiseerbaar 
is.   
 
De SWOT-analyse 
Bij SWO Drimmelen is sprake van een dienstgerichte departementalisatie (Robbins & Coulter, 2011). Zij 
werkt vanuit een integrale aanpak en heeft zich gespecialiseerd in een aantal aandachtsgebieden, 
waaronder mantelzorgondersteuning en het sociaal makelaarschap (SWO Drimmelen, 2016). Ieder 
aandachtsgebied is onder een professional geplaatst die veel kennis heeft van de doelgroep. Daarnaast kan 
SWO Drimmelen ook gezien worden als een geografische departementalisatie, omdat de taken die SWO 
Drimmelen heeft speciaal en alleen voor inwoners zijn uit de gemeente Drimmelen (Robbins & Coulter, 
2011).  
 
SWO Drimmelen is een zelfstandige stichting die haar beleid periodiek bepaalt op basis van de behoeften 
die er zijn vanuit de hulpvragers uit de gemeente Drimmelen en de keuzes die de politiek maakt. Het 
functioneren van SWO Drimmelen houdt daarmee verband met de maatschappelijke ontwikkelingen die 
spelen in de sociale sector. Om als organisatie te kunnen voortbestaan in dit speelveld is het belangrijk dat 
SWO blijft innoveren en creativiteit benut (Zorg voor innoveren, 2008).  
 
Door een SWOT-analyse te maken en deze uiteindelijk in een confrontatiematrix te plaatsen kan er 
worden onderzocht in hoeverre de implementatie realiseerbaar is. Een SWOT-analyse geeft inzicht waar 
kansen gegrepen en krachten benut kunnen worden om de zwakke punten te verbeteren en bedreigingen 
te verminderen (Scribbr, z.j.). Voor een overzicht van de confrontatiematrix wordt er verwezen naar 
bijlage 08. 
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UITKOMST SWOT-ANALYSE 

Veranderbereidheid  
De veranderbereidheid van de sociaal werkers van SWO is een belangrijke factor voor het succes waarop 
de innovatie betrekking heeft (Zorgman, 2008). Het team van SWO heeft aangetoond mee te willen 
denken en te veranderen. De sociaal werkers hebben zich eerder positief kritisch opengesteld voor 
veranderprocessen. De veranderprocessen sloten aan bij hun overtuiging en hun manier van werken. 
Daardoor is het team van SWO bereid om veranderingen te accepteren en kan het proces van innoveren 
makkelijker plaats vinden (Hogeschool Avans Expertisecentrum Veiligheid, 2011). Er heerst tevens een 
gevoel van medeverantwoordelijkheid en draagvlak door betrokkenheid vanuit de directeur van SWO.  
 
Gemeente Drimmelen stimuleert innovatie  
De overheid schept randvoorwaarden om innovaties te realiseren (Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 2009). Gemeente Drimmelen (2017) staat open voor organisaties die sociale innovatie 
willen uitvoeren, die een verschil maken en waarde toevoegen voor zowel de burger als de professional.  
Tevens is zij bereid om mee te denken en om initiatieven te ondersteunen. Begin dit jaar heeft de 
Gemeente Drimmelen (2017) dan ook de visienota Samen aan Zet opgesteld waarin het ‘met elkaar 
bouwen aan een inclusieve gemeente Drimmelen’ centraal staat. 
 
De confrontatie 
De gemeente Drimmelen staat open voor organisaties die sociale innovatie willen uitvoeren, waarmee zij 
een maatschappelijk effect beoogt voor de kwetsbare burgers in de samenleving. Haar motto is ook ‘met 
elkaar bouwen aan een inclusieve gemeente Drimmelen’ (Gemeente Drimmelen, 2017). Dit is een kans 
voor SWO om initiatieven te bedenken die de gemeente wil ondersteunen. Het team van SWO heeft eerder 
aangetoond mee te willen denken en te veranderen. Als SWO nieuwe initiatieven bedenkt die een verschil 
maken en waarde toevoegen voor de burger en professional, dan is de gemeente Drimmelen bereid deze 
sociale innovatie te ondersteunen en staan de sociaal werkers van SWO positief kritisch tegenover dit 
veranderproces. 
 
Haalbaarheid 
De gemeente Drimmelen ziet de meerwaarde in van deze innovatie. Zij is bereid structurele 
(subsidie)gelden beschikbaar te stellen waardoor de activiteiten in de organisatie geborgd kunnen 
worden. De sociaal werkers staan positief tegenover de nieuwe taakverdeling en zijn door hun 
veranderbereidheid ook bereid deze activiteiten te borgen. 
 
 

9.2.   IMPLEMENTATIEVOORSTEL 
 

Bij implementatie is het belangrijk om zowel de kwaliteiten van het proces te bewaken en te verbeteren, 
alsmede de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om die kwaliteit te realiseren (Robbins & 
Coulter, 2011). Dit betekent een continu proces voor SWO met evaluaties en eventuele bijstellingen, zodat 
zij zich bewust blijft van het referentiekader van waaruit zij handelt. Daarbij is erkenning en 
aanmoediging vanuit het management en andere collega’s uit het team van SWO van belang om het succes 
van de innovatie te vergroten (Robbins & Coulter, 2011)  
 
Implementatie in brede zin 
De doelstelling van deze innovatie dient er voor te zorgen dat de doelgroep jonge mantelzorgers 
verankerd raakt in het beroepsmatig handelen van SWO Drimmelen met een daarbij passend 
ondersteuningsaanbod en in het functioneren van (zorg)professionals uit de regio die te maken hebben 
met jonge mantelzorgers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONTMOETEN. Een ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers. Lotte Koevoets 

 

36 
 

Planning implementatietraject  
De planning van de implementatie is gebaseerd op de pdca-cyclus, die bestaat uit 4 stappen: planning, 
uitvoeren, monitoren en borgen (Robbins & Coulter, 2011).  
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HOOFDSTUK 10:  LEGITIMATIE 

10.1. Relevantie in relatie tot beroep, kwestie en context 

Het is een goede ontwikkeling dat jonge mantelzorgers worden benoemd in de beleidsdoelstellingen van 
de gemeente Drimmelen (Gemeente Drimmelen, 2015). Die vertaling van beleid naar het werkveld ligt 
vervolgens bij het sociaal werk, zoals zorgverleners, hulpverleners en het Steunpunt Mantelzorg van SWO 
Drimmelen.  
 
Eén op de vier kinderen en jongeren groeit op in een zorgsituatie. De inzet van informele zorg wordt 
daarbij steeds belangijker, waarin mantelzorg een belangrijke pijler is. De eigen kracht en de inzet van het 
eigen netwerk komen centraal te staan. Ook van thuiswonende kinderen onder en boven de 18 jaar kan 
iets worden gevraagd. Daarnaast worden zij door (zorg)professionals nog onvoldoende (h)erkend in de 
context van de zorgvraag binnen het gezinsysteem. Een gezonde ontwikkeling van deze kinderen en 
jongeren kan daardoor worden belemmerd. Tijdige signalering en ondersteuning vindt het Steunpunt 
Mantelzorg van SWO Drimmelen dan ook belangrijk.   
 
Een sociaal werker staat volgens de ‘beroepscode voor sociaal werkers’ voor een samenleving waarin alle 
mensen recht hebben op een goede kwaliteit van leven (Ebskamp, 2013). Deze sociale betrokkenheid is 
dan ook het vertrekpunt geweest om het onderzoek op deze doelgroep te richten. Vanuit deze 
persoonlijke en professionele waarde is het de missie om deze kinderen en jongeren te ondersteunen en 
te versterken gericht op het volwaardig kunnen meedoen in de directe leefomgeving en samenleving als 
geheel (SPH LOO, 2014). Met als doel dat zij worden gezien, erkend en gehoord worden binnen hun eigen 
context. Die erkenning is cruciaal voor een effectieve ondersteuning (Hoeven-Mulder & Mooij, 2010).  
 
De jonge mantelzorger stond centraal als uitgangspunt in dit onderzoek. Het onderzoek geeft een 
perspectiefrijke richting, omdat er onderbouwd is gewerkt aan een systematische verbetering van de 
eigen praktijk van SWO en tevens een bijdrage levert aan ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers. 
Dit ondersteuningsaanbod heeft vooral het karakter om de ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers 
te stimuleren.  
 
Als sociaal werker is het belangrijk om de eigen deskundigheid continue te blijven ontwikkelen (LOO SPH, 
2014). Onderzoek naar gedetailleerde informatie over de zorgsituatie van jonge mantelzorgers ten 
aanzien van hun ontwikkelingskansen heeft dan ook handvatten opgeleverd voor professionele 
praktijkontwikkeling voor het Steunpunt Mantelzorg. De resultaten van het onderzoek geven daarnaast 
verdieping in de kennis over jonge mantelzorgers en heeft nieuwe inzichten in de uitvoering van 
ondersteuning opgeleverd. Dit is gewenst om jonge mantelzorgers een betere positie te geven in het 
mantelzorgbeleid. Het innovatievoorstel moet uiteindelijk een ondersteuningsaanbod opleveren dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van jonge mantelzorgers, zodat zij gezond en krachtig kunnen 
opgroeien.  
 
Tenslotte streeft een sociaal werker als vertegenwoordiger van de eigen organisatie naar een missie 
waarin ook wordt samengewerkt met andere professionals (SPH LOO, 2014). Bij de invulling van dit 
ontwerponderzoek zijn belanghebbenden dan ook betrokken en geïnformeerd over de opbrengsten. Dit 
moet in de toekomst een continue proces zijn. Dit zal namelijk leiden tot meer aandacht en inzicht in de 
diversiteit en positie van de doelgroep binnen het gezinssysteem bij (zorg)professionals in het werkveld.    
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BIJLAGE 01: Vragenlijst semigestructureerd interview jonge mantelzorger 

Kennis maken 
- Mezelf voorstellen 
- De ander beter leren kennen: wie ben je, hoe oud ben je, waar zit je op school  
- Informatie geven over de opzet en doel van het onderzoek/interview  
- Term jonge mantelzorger toelichten  
- Toelichten dat de respondent mag aangeven wanneer hij/ zij een vraag niet kan of wil beantwoorden   
 
Taken en verantwoordelijkheden 
- Voor wie zorg je? 
- Wat is er met hem of haar aan de hand? 
- Weet je precies wat de ziekte of beperking inhoudt?  
- Hoelang zorg je al voor diegene? 
- Heb je taken en verantwoordelijkheden? 
- Hoeveel uur per week zorg je gemiddeld per week voor diegene? 
- Heb je andere familieleden, zoals broertjes of zusjes en/of kennissen die ook voor diegene zorgen? 
- Zo ja, wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden? 
- Krijgen jullie ondersteuning van zorg,- of hulpinstanties?  

 
Ervaringen met mantelzorg 
- Maak je je weleens zorgen?  
- Wat vind je ervan om te zorgen voor een familielid?  
- Wat zijn je positieve ervaringen met het zorgen voor iemand anders of de situatie? 
- Wat vind je het minst leuk aan het zorgen voor die ander of de situatie? 
- Herken jij jezelf in de term jonge mantelzorger? 
- Praten jullie thuis wel eens met elkaar over de zorgsituatie? 
- Ervaar je voldoende vrije tijd voor je zelf? 

 
Overig 
- Weten anderen van jouw situatie af (vrienden/vriendinnen, school, werk)? 
- Voel je je wel eens onbegrepen?  (Begrip toelichten ) 
- Heb je door je thuissituatie weleens je huiswerk niet kunnen maken, werk of een afspraak moeten 

afzeggen? 
- Weet je bij wie of waar je terecht kan met vragen of problemen? 
- Wat zou er geregeld kunnen worden zodat je goed blijft functioneren en (voldoende) toekomt aan je 

eigen ontwikkeling? (Indien van toepassing)  
 
Ondersteuning 
- Heb je behoefte aan ondersteuning? (Bijvoorbeeld lotgenotencontact, dagjes uit, activiteiten, meer 

informatie, cursus, een app/chat groep, meer professionele zorg voor jouw familielid of iemand die de 
taken (tijdelijk) van je overneemt?) 

- Zo ja, waar heb je behoefte aan? Zo nee, waarom niet? 
- Heb je zelf weleens ondersteuning gevraagd aan mensen in je omgeving? Zo ja, aan wie? Zo nee, 

waarom niet? 
 

Overige opmerkingen 
- Is er nog iets anders wat je kwijt wil? 
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BIJLAGE 02: Vragenlijst semigestructureerd interview ouder 

Kennis maken 
- Mezelf voorstellen 
-  De ander beter leren kennen: wie bent u 
-  Informatie geven over de opzet en doel van het onderzoek/interview 
- Term jonge mantelzorger toelichten 
- Toelichten dat de respondent mag aangeven wanneer hij/ zij een vraag niet kan of wil beantwoorden   

 
Zorgsituatie (bij interview met de ‘zieke’ ouder) 
- Hoe is uw gezin samengesteld?  
- Welke zorgsituatie speelt er in uw gezin? 
- Hoe is de ziekte/beperking verlopen?  
- Hoeveel uur zorg/hulp krijgt u per week?   (Externe/ interne zorg)  
- Van wie ontvangt u deze zorg/ hulp? (Externe ondersteuning: zorg, - hulpverlening/ interne 

zorgondersteuning: mantelzorgers, kinderen?)    
- Vindt u de externe zorg voldoende? 
- Praat u met uw gezin weleens over uw ziekte en de zorgsituatie?  
 
Zorgsituatie (bij interview met de ‘gezonde’ ouder)  
- Hoe is uw gezin samengesteld?  
- Voor wie zorgt u? 
- Wat is er met hem of haar aan de hand? 
- Hoelang zorgt u al voor diegene? 
- Krijgt u ondersteuning bij de zorg/hulp? (Externe ondersteuning: zorg, - hulpverlening/ interne 

zorgondersteuning: mantelzorgers, kinderen?)    
- Vindt u de externe zorg voldoende? 
- Praat u met uw gezin wel eens over de zorgsituatie thuis?  
 
Jonge mantelzorger 
- Kunt u zich vinden in de term jonge mantelzorger voor uw zoon of dochter?  
- Maakt u zich wel eens zorgen om uw zoon of dochter m.b.t. hun rol als jonge mantelzorger? 
- Waar maakt u zich dan wel eens zorgen over? 
- Wat vindt u ervan dat uw zoon/dochter doorgaans meer verantwoordelijkheden heeft dan andere 

kinderen en opgroeit in een zorgsituatie?  
- Vindt u dat de ondersteuning in de zorg in feite geheel/deels extern geleverd zou moeten worden?  
- Hoe gaat het met uw zoon/ dochter? (Persoonlijke ontwikkeling, hobby’s, sociale omgeving, psychisch 

welbevinden, school etc.?)  
 
Ondersteuning  
- Waar heeft u behoefte aan ten aanzien van verdere ondersteuning voor uw gezin? 
- Waar heeft u behoefte aan ten aanzien van verdere ondersteuning voor uw zoon/dochter? 
- Waar denkt u dat uw zoon/ dochter het beste mee geholpen is?  
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BIJLAGE 03: Vragenlijst semigestructureerd interview consulent jonge mantelzorgers 

Algemene informatie 
- Voor welke organisatie en afdeling bent u werkzaam? 
- Wat voor functie heeft u? 
- Op wat voor manier komt u in contact met jonge mantelzorgers? 

 
Jonge mantelzorgers 
- Hoeveel jonge mantelzorgers zijn er binnen uw organisatie bekend? 
- Op welke manier heeft u jonge mantelzorgers benaderd? 
- Heeft u daarbij ook samengewerkt met andere welzijnsorganisaties? 
- Zo ja, met welke organisaties heeft u samengewerkt? Werkwijze? 
- Zo nee, waarom niet? 

 
Ondersteuning 
- Welke behoeften hebben jonge mantelzorgers volgens u/de organisatie? 
- Welke ondersteuning bieden jullie aan jonge mantelzorgers? 
- Wat is daarbij van belang? Randvoorwaarden? 
- Hoe bereiken jullie jonge mantelzorgers voor jullie ondersteuningsaanbod? 
- Hoe vaak wordt er gebruikt gemaakt van jullie ondersteuningsaanbod? 
- Welke behoefte hebben de ouders ten aanzien van de ondersteuning van jonge mantelzorgers? 
- Welke uitdagingen komen jullie tegen bij het ondersteunen van jonge mantelzorgers?  
- Wat zou volgens u beter kunnen qua ondersteuning? 
- Succesverhalen?  
 
Advies 
- Heeft u nog een ander advies voor SWO Drimmelen? 
 
Overige opmerkingen 
-  Heeft u nog overige opmerkingen? 
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BIJLAGE 04: Vragenlijst digitale enquête jonge mantelzorgers 

 

Bron-URL: http://www.swodrimmelen.nl/enqueteJMZ 

Vraag 1: Kruis aan wat voor jou van toepassing is: 

O Ik ben een (jonge)man 
O Ik ben een (jonge)dame 
 
 
Vraag 2: Hoe oud ben je? 
 
- Selecteer -11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
 
 

Vraag 3: Ik zorg of maak me zorgen om (meerdere antwoorden zijn mogelijk): 
 
O Mijn vader 
O Mijn moeder 
O Mijn broer(tje) 
O Mijn zus(je) 
O Mijn opa 
O Mijn oma 
 
 
Vraag 4: Kruis aan wat hij/zij heeft (meerdere antwoorden zijn mogelijk): 
 
O Een lichamelijke beperking 
O Psychiatrische problematiek (zoals een depressie, angststoornis of autisme) 
O Een hersenaandoening (zoals niet aangeboren hersenletsel of dementie) 
O Chronisch ziek (een ziekte die niet meer geneest) 
O Verslaafd (aan bijvoorbeeld alcohol of drugs) 
O Ernstig ziek (zoals bijvoorbeeld kanker) 
O Een verstandelijke beperking 
O Anders, namelijk: 
 
 
Vraag 5: Weet jij precies wat de ziekte of beperking inhoudt? 
 
O Ja 
O Nee 
O Ik zou er graag meer over willen weten 
 
 
Vraag 6: Welke van de onderstaande (zorg-)taken voer jij thuis uit (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk)? 
 
O Hulp bij het huishouden (zoals schoonmaken, boodschappen, de was doen) 
O Persoonlijke verzorging (zoals wassen en aankleden) 
O Verpleegkundige hulp (zoals klaarzetten of geven van medicijnen, wondverzorging) 
O Administratie/ dingen aanvragen en regelen bij instanties 
O Vervoer en begeleiding bij bezoeken (zoals arts, kapper, familiebezoek) 
O Emotionele steun (gezelschap, troost, afleiding, het bespreken van problemen) 
O Ik zorg voor mijn GEZONDE broertje of zusje 
O Ik zorg voor mijn ZIEKE zusje of broertje 
O Ik heb thuis geen taken 
O Anders, namelijk: 
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Vraag 7: Hoelang doe je dit al? 
 
O Al mijn hele leven 
O Sinds een aantal jaren 
O Ik weet niet beter 
O Niet van toepassing 

 
 
Vraag 8: Hoeveel uur per week besteed je hier gemiddeld aan? 
 
O 0 tot 2 uur 
O 2 tot 5 uur 
O 5 tot 8 uur 
O 8 tot 12 uur 
O Meer dan 12 uur 
O Géén 

 
 
Vraag 9: Ik herken mijzelf in de term jonge mantelzorger: 
 
O Waar 
O Niet waar, maar ook niet onwaar 
O Onwaar 
 
 
Vraag 10: Maak je je weleens zorgen om je familielid/familieleden?  
 
O Ja, elke dag 
O Een aantal keer per week 
O Soms, maar niet vaak 
O Nooit 
 
 
Vraag 11: Hoe zwaar vind je die zorg of het zorgen maken om je familielid (0 staat voor helemaal 
niet zwaar en 10 staat voor heel zwaar)?  
 
- Selecteer -0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Vraag 12: Kan jij met iemand over je zorgen praten?  
O Ja, altijd 
O Vaak 
O Soms 
O Nooit 
 
 
Vraag 13: Voel jij je wel eens onbegrepen?  
O Ja, altijd 
O Vaak 
O Soms 
O Nooit 
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Vraag 14: Ervaar je voldoende vrije tijd voor ontspanning, om bijvoorbeeld af te spreken met 
vrienden of vriendinnen of om te gaan sporten?  
 
O Nee, ik heb geen tijd om leuke dingen te doen 
O Ik heb soms tijd om leuke dingen te doen 
O Ik heb regelmatig tijd om leuke dingen te doen 
O Ja, ik heb voldoende tijd om leuke dingen te doen 
 
 
Vraag 15: Hoe vaak heb je de afgelopen twee weken je huiswerk niet kunnen maken, of niet af 
gekregen door jouw thuissituatie (omdat je bijvoorbeeld te weinig tijd overhield, of doordat je je 
zorgen maakte waardoor je je niet goed kon concentreren)?  
 
O Nooit 
O Eén keer 
O 2 tot 4 keer 
O 5 tot 8 keer 
O Vaker 
 
 
Vraag 16: Op mijn school wordt rekening gehouden met mijn thuissituatie:  
 
O Waar 
O Soms 
O Onwaar 
 
 
Vraag 17: Op school weet ik bij wie en waar ik terecht kan met vragen of problemen:  
 
O Waar 
O Soms 
O Onwaar 
 
 
Vraag 18: Op welke manier zou jij ondersteund kunnen/willen worden (meerdere antwoorden 
mogelijk)?  
 
O Door één keer per jaar iets leuks te gaan doen met andere jonge mantelzorgers 
O Door meerdere keren per jaar iets leuks te gaan doen met andere jonge mantelzorgers 
O Door eens per maand iets leuks te gaan doen met andere jonge mantelzorgers 
O Meer informatie over de ziekte/beperking 
O Goede professionele zorg voor mijn familielid 
O Door te praten/chatten met andere jonge mantelzorgers 
O Een cursus om de juiste steun of zorg te geven 
O Als iemand af en toe de zorg kan overnemen 
O Een centraal punt (website/app) waar ik alle informatie kan vinden, zoals over de 
  ziekte/beperking, ervaringsverhalen etc. 
O Ik heb geen behoefte aan ondersteuning en/of contact met andere jonge mantelzorgers 
O Anders, namelijk: 
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BIJLAGE 05: Vragenlijst enquête (zorg)professionals 

 
 
Vraag 1: Wat is uw beroep    
_______________________ 
 
 

Vraag 2: Aantal jaren ervaring in huidige functie 
____________________________ 
 
 
Vraag 3: Is het begrip jonge mantelzorger voor u tijdens deze bijeenkomst duidelijker geworden? 
 
O Nee   O Ja   O Nog onvoldoende 

 
 
Vraag 4: Hoe keek u (vóór het bijwonen van deze netwerkbijeenkomst) aan tegen de zorgsituatie 
van jonge mantelzorgers? 
 
O Ik was me bewust en was niet handelingsverlegen 
O Ik vond het vanzelfsprekend dat kinderen/ jongeren bepaalde zorgtaken uitvoeren 
O Ik had te weinig inzicht in de positie en/ of diversiteit van jonge mantelzorgers binnen    
    het gezinssysteem 
O Ik was me wel bewust, maar ik wist niet hoe te handelen 
O Ik was me niet bewust 
O Anders, namelijk ____________________________ 

 
 
Vraag 5: Heeft u te maken met gezinnen waar thuis sprake is van een langdurige zorgsituatie of 
komt u in contact met jonge mantelzorgers? 
 
O Ja   O Nee   O Weet ik niet 

 
 
Vraag 6: Hoe vaak komt dit voor? 
 
O Zeer vaak (minimaal één keer per dag) 
O Vaak (minimaal één keer per week) 
O Regelmatig (minimaal één keer per maand) 
O Soms (minimaal één keer per drie maanden) 
O Zelden (een paar keer per jaar)  
O Niet van toepassing 

 

 
Vraag 7: Vindt u dat u in de rol van (zorg)professional oog moet hebben voor de situatie van 
jonge mantelzorgers? 
 
O Nee   O Ja   O Weet ik niet 

 

 
Vraag 8: Zou u als professional iets kunnen betekenen voor kinderen en jongeren die opgroeien in 
een gezin waarvan iemand een ziekte of beperking heeft? 
 
O Ja   O Nee   O Soms         O Weet ik niet  
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Vraag 9: Welke ondersteuning zou u kunnen bieden aan jonge mantelzorgers? 
 
O Door de situatie van de jonge mantelzorgers bespreekbaar te maken bij ouders 
O Door de situatie, na toestemming ouders, bespreekbaar te maken bij de jonge  
    mantelzorger 
O Door de situatie bespreekbaar te maken met het hele gezinssysteem 
O Een doorverwijzing naar Steunpunt Mantelzorg 
O Een doorverwijzing naar het CJG 
O Ik heb geen rol hierin 
O Door informatie te verschaffen middels een folder, verwijzing naar een website e.d. 
O Anders, namelijk __________________________________________________________________ 
 
 
Vraag 10: Welke handvatten heb je (nog) nodig om je goed gefaciliteerd te voelen om jonge 
mantelzorgers te kunnen ondersteunen?  
 
O Meer informatie/ kennis over het onderwerp jonge mantelzorgers en hun zorgsituatie 
O Gesprekstechnieken 
O Kennis over het ondersteuningsaanbod van Steunpunt Mantelzorg 
O Ik voel me al voldoende toegerust 
O Anders, namelijk___________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 06: Risico en beschermende factoren  

Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 3: Wat is de aard van de zorg en belasting ten aanzien van de 
ontwikkelingskansen van jonge mantelzorgers? 
  
Hieronder vindt u een overzicht van de 4 clusters met bijbehorende factoren, die de balans bij jonge 
mantelzorgers op een negatieve of positieve manier kunnen beïnvloeden (Impuls, 2010; NIZW/EIZ, 2003; 
De Veer & Francke, 2008). 
 

 
De kenmerken van het kind 
 De leeftijd: hoe jonger het kind, hoe meer de ziekte of beperking invloed kan hebben op de 

ontwikkeling.  
 De plaats in de kinderrij: het oudste kind loopt het grootste risico tot overbelasting, omdat zij vaak de 

meeste verantwoordelijkheid voelen voor broertjes of zusjes en omdat zij hebben vaak de neiging 
hebben om de ouderrol over te nemen.  

 De aard en de omvang van de zorgtaken: een risico op overbelasting neemt toe als er meerdere 
zorgtaken worden verricht in combinatie met het geven van emotionele steun.  

 Een positief zelfbeeld versus een negatief zelfbeeld. 
 Een positieve perceptie van de situatie versus een negatieve perceptie van de situatie. 
 

 

 
De kenmerken van het zieke gezinslid 
 Jongeren lopen een grotere risico op overbelasting als de zorgvrager een ouder betreft, dan wanneer 

het een broer(tje) of zus(je) betreft. 
 De ernst en duurt van de ziekte: de belasting voor de jongere is afhankelijk van de mate dat het zieke 

familielid zorgafhankelijk en/of invalide is; of er sprake is van psychiatrische problematiek en de 
mate waarin de ziekte levensbedreigend is.  

 De ouder-kind relatie: deze relatie kan verstoord worden wanneer het de zieke ouder betreft. De 
omgang met de jongere kan vooral beïnvloed worden wanneer de ouder een psychiatrische 
aandoening heeft. De ouder kan daardoor een vlakkere affectie tonen en weinig goedkeuring geven. 

 De copingstijl van het zieke familielid: van invloed is ook de manier waarop het zieke familielid 
omgaat met de situatie en in hoeverre er over de problemen wordt gepraat.  

 
 

 
De kenmerken van het gezin 
 De gezinssamenstelling: jongeren in een eenoudergezin lopen meer risico op overbelasting. Dit geldt 

zowel bij gezinnen waar de ouder hulpbehoevend is, als bij gezinnen waar een broer(tje) of zus(je) 
extra zorg nodig heeft. Het aantal kinderen in een gezin is ook van invloed: hoe groter het gezin, hoe 
meer de taken onderling verdeeld kunnen worden. 

 De draagkracht van gezinsleden. 
 De relatie tussen de ouders. 
 De copingstijl van gezinsleden. 
 Financiële situatie.  

 

 

 
De kenmerken van omgeving  
 Het sociale vangnet: de draaglast van de jongere kan verminderen als er sociale ondersteuning uit de 

omgeving is in de vorm van praktische en emotionele steun.  
 De professionele steun binnen het gezin: doordat er bijvoorbeeld praktische of psychische hulp 

wordt geboden kan overbelasting bij de jonge mantelzorger worden voorkomen.  
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BIJLAGE 07: Achtergrond informatie behoefte ouders 

Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 5: Waar hebben ouders behoefte aan ten aanzien van de 
ondersteuning van jonge mantelzorgers? 
 
Je kind als jonge mantelzorger  
Alle drie de moeders vinden de term jonge mantelzorger passend voor hun kind(eren). Lies herkent dit 
vooral bij haar kinderen op het gebied van het zorgen maken.  ‘‘Ze zijn er wel verdrietig om.’’ Moeder Lies 
probeert de situatie om haar dan ook positief op te pakken. ‘‘Kinderen moeten zoveel mogelijk onbezorgd 
kunnen zijn. Een kind moet te allen tijde ook kind kunnen zijn. Ze zijn nu al zo zelfstandig.’’ Ze geeft aan 
dat haar kinderen door de situatie ook sneller emotioneel ontwikkeld zijn. ‘‘Qua zelfstandigheid vind ik 
dat positief. Maar op het emotionele vlak is het dan wel lastig om kind te blijven.’’ Carola ziet dit bij haar 
dochter voornamelijk op het stukje dat zij zich verantwoordelijk voelt voor haar moeder ‘‘En dat ze het 
gevoel heeft dan ze voor mij moet  zorgen.’’ Bep geeft aan dat het vaak wordt onderschat wat er allemaal 
op het dak komt van een jonge mantelzorger. ‘‘Als ik kijk naar wat mijn zoon aan twee kanten te stellen 
heeft. Een ouder en een broer die beperkt zijn. Dan heeft hij best wel wat te stellen als jonge 
mantelzorger.’’ 
 
De belasting van de zorgsituatie  
De belasting van de zorgsituatie bestaat niet altijd uit fysieke zorgtaken, zo vertelt Bep, die voor haar 
autistische zoon zorgt: ‘‘Je moet heel de dag alert zijn. Dat alles zo duidelijk mogelijk is. En dat hij zo min 
mogelijk prikkels krijgt. Maar ook dat je hem kleine opdrachten geeft. Je bent continue bezig met 
oogcontact maken met hem. En dat is wel eens lastig.’’ Bep geeft aan dat je er continue van bewust moet 
zijn. ‘‘En dat vreet heel veel energie. Je kan niet halverwege de dag zeggen nu even niet.’’ 
 
Zorgen maken om je kind als jonge mantelzorger 
Iedere ouder maakt zich in zekere zin wel eens zorgen om zijn kind. Maar Carola maakt zich altijd zorgen 
om haar dochter. ‘‘Ze is eigenlijk best wel veel tekort gekomen. En er zijn een aantal dingen die ik nooit 
met mijn dochter heb kunnen doen, omdat dat lichamelijk gezien gewoon niet ging. Niet dat ik het had 
kunnen veranderen, maar je voelt je er wel schuldig over.’’  
 
Bep geeft aan dat haar zoon veel taken doet in huis. ‘‘Ik probeer er voor te zorgen dat hij zo min mogelijk 
doet in huis. Maar hij is gewoon heel sociaal en zegt dan ‘kom, ik doe dat wel’.’’ Dat baart haar wel eens 
zorgen. ‘‘Aan de andere kant denk ik wel weer dat dit zijn kracht is. Als ik zie hoe hij om gaat met mensen. 
Dus de situatie thuis levert hem ook heel veel sterke punten op. Hij zal altijd heel oprecht geïnteresseerd 
zijn in een ander. Hij zal altijd in de bres springen voor iemand die hulp nodig heeft.’’ De toekomst baart 
haar echter ook zorgen. ‘‘Hij zal die zorg om zijn broer en vader altijd houden. Dat zal niet minder worden 
als hij ouder wordt. Ook als wij op een dusdanige leeftijd zijn, dan zal er iemand verantwoordelijk moeten 
zijn voor onze zoon.’’ En daar komt volgens haar best wel veel bij kijken. ‘‘Er komt een dag dat wij weg 
vallen. Dat houdt dan in dat onze zoon vanaf kinds af aan tot oudere leeftijd aan het zorgen is.’’ Ze geeft 
aan dat hij zich wel zal redden. ‘‘Maar zijn zorgzaamheid kan ook zijn valkuil zijn. Hij is kwetsbaar, maar 
hij stelt zichzelf niet zo op. Hij doet zich sterker voor.’’  
 
Het beste er van maken  
Lies geeft aan dat zij niet kan veranderen dat haar kinderen jonge mantelzorgers zijn. ‘‘Dat komt op je pad 
en daar moet je het mee doen. Net als dat dit mij is overkomen. Ik had ook verwacht dat ik samen met hen 
op de trampoline zou springen of aan de schommel hing. Maar het overkomt je en daar moet je mee leren 
omgaan. En dat kan op een negatieve manier of juist op een positieve manier. We proberen er het beste 
van te maken.’’  
 
Carola geeft aan dat de zorgsituatie het gezin hechter heeft gemaakt. ‘‘Soms hebben we aan een half woord 
genoeg. Onze humor is ook onze kracht om staande te blijven in de hele situatie. We lachen door de tranen 
heen.’’ 
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Andere ondersteuningsbehoefte 
Daarnaast is er aan de ouders gevraagd of zij nog eventuele andere ondersteuningsbehoeftes hebben ten 
aanzien van de zorgsituatie.  
 
Erkenning 
Lies heeft behoefte aan een stukje erkenning en ze zou bepaalde dingen graag anders zien. ‘‘Dat de 
gemeente verder kijkt. Dat zij naar je kijken als persoon, naar je persoonlijk belang en je hulpvraag. Waar 
iemand persoonlijk mee vooruit gaat.’’ Ze heeft het gevoel dat er vaak alleen maar naar het geld wordt 
gekeken. ‘‘Vaak hebben ambtenaren al een oordeel over de situatie alvorens ze met mij gesproken 
hebben.’’ Ze zou graag zien dat de gemeente vanuit een menselijk oogpunt kijkt.   
 
Bep ziet ook graag dat er meer begrip komt de situatie. ‘‘Een stukje bewustwording bij mensen, maar ook 
bij de gemeenteambtenaren. Dat men door heeft dat er zoveel mensen zijn die een zorgtaak hebben. Dat 
het helemaal niet normaal is. En natuurlijk zorg je als partners en echtgenoten voor elkaar, maar je bent 
meer dan alleen zorgverlener.’’ Ze geeft aan dat het niet een gebruikelijke situatie is, maar dat mensen dat 
wel eens uit het oog verliezen. 
 
Huishoudelijke hulp 
Alle drie de ouders hebben in het verleden wel een aanvraag bij de gemeente neergelegd voor 
huishoudelijke hulp, echter kwamen ze niet in aanmerking voor tegemoetkoming vanuit de Wmo.  
 
Carola geeft aan dat ze verder geen hulp krijgt. ‘‘Puur en alleen wat mijn man en dochter doen. Je komt 
niet in aanmerking voor hulp op het moment dat de gemeente een inkomenstoets doet.’’ Toch zou ze het 
prettig vinden. ‘‘Dan hoeven mijn man en dochter niet zo veel te doen. Het zou mij en hen verlichten.’’ Ze 
geeft aan dat ze nog wel iets kan, maar dat dit heel moeizaam gaat. ‘‘Als er huishoudelijke hulp zou zijn, 
dan zouden mijn man en dochter meer aan zichzelf toe komen.’’ 
 
 Bep vertelt dat zij en haar man jaren geleden behoefte hadden aan ondersteuning in het huishouden. 
‘‘Maar de gemeente zegt dan, ‘maar uw partner is toch gezond?’ Maar er moet toch ook gewoon gewerkt 
worden?!’’ Vooral toen de kinderen nog kleiner waren hadden ze die ondersteuning erg op prijs gesteld. 
‘‘Voor het ontlasten. Maar nu is die behoefte er niet meer. Er was helemaal geen ondersteuning. We 
vroegen het toen niet voor ons plezier. Maar als ik veertig uur hebt gewerkt, dan wil ik ook gewoon eens 
moeder zijn in plaats van dat ik nog een heel huishouden moet doen.’’ Bep geeft aan dat de zorg 24 uur per 
dag doorgaat. ‘‘Het zou best wel eens fijn zijn als dat een keer niet was. We hebben het natuurlijk vanaf 
twee kanten.’’  
 
De huishoudelijke hulp is sinds 1-1-2016 anders geregeld. In overleg met de opdrachtgever wordt met de 
ouders gekeken in hoeverre zij door de nieuwe regeling er wel in aanmerking voor komen.  Uit de 
gesprekken met de ouders komt met name het gemis van dat stukje erkenning voor hun situatie als 
teleurstelling naar boven. Ook ouders hebben meer behoefte aan erkenning voor hun situatie.  
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BIJLAGE 08: Confrontatiematrix 
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BIJLAGE 09: Profiel jonge mantelzorger professional 

Er is een functie,- competentieprofiel samengesteld afgeleid van de handreiking van Mezzo (2009) 
‘Opgroeien met zorgen’ en de ervaringen die zijn gedeeld tijdens de interviews met twee consulenten 
jonge mantelzorgers. 
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BIJLAGE 10: Tips bij het organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers 

De tips voor het organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn afgeleid van de handreiking 
van Mezzo (2009) ‘Opgroeien met zorg’ en de ervaringen die zijn gedeeld tijdens interviews met twee 
consulenten jonge mantelzorgers die al veel ervaring hebben op dit gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten kunnen gericht zijn op diverse leeftijdscategorieën, bijvoorbeeld: 
 

 Tot einde basisschool: 4-8 jaar en 9-12 jaar. 

 Voor deze leeftijden is vooral de woensdagmiddag geschikt, en eventueel de 
zaterdag of de zondag.  

 Het contact (uitnodiging/aanmelding) kan het beste verlopen via de ouders. 
 

 Vanaf het voortgezet onderwijs: 12-18 jaar en 16-21 jaar.  

 Vooral weekend of avond is geschikt. 

 

Tips voor het organiseren van een succesvolle activiteit voor jonge 
mantelzorgers: 
 

 Zorg in ieder geval voor de volgende ingrediënten tijdens de activiteit:  
Kennismaking – lotgenotencontact - uitwisseling over specifieke aspecten van 
‘Opgroeien met zorg’ - ontspanning en nabespreking. 
 

 Maak gebruik van creatieve werkvormen, zoals kennismakingsspellen. 

 
 Ga opzoek naar een (uitdagende) activiteit die past bij de leeftijdscategorie! Vraag 

het de jonge mantelzorgers zelf wat zij graag zouden willen doen! 
 

 Zorg dat je tijdens de activiteit voldoende begeleiding hebt. Denk aan: één 
begeleider op vijf deelnemers bij 4-12 jaar en één begeleider op zeven deelnemers 
bij 12-21 jaar.  

 

 Zoek naar een goede balans tussen het geven van individuele aandacht en het geven 
van groepsaandacht. 

 

 Houd waar nodig contact met hun ouders. Dit geldt zeker voor de jongere kinderen.  
 

 Vrijwilligers kunnen een goede bijdrage leveren en/of schakel een externe partij in 
voor de organisatie van de activiteit. De professional jonge mantelzorgers moet zich 
op de jonge mantelzorgers kunnen richten. 

 

 Zoek een aansprekende, goed bereikbare en besloten locatie (waar geen andere 
mensen zijn, geen geluidsoverlast is, en waar gelegenheid is om te eten en drinken).  

 

 Regel vervoer als dit voor sommige kinderen een knelpunt vormt (bijvoorbeeld door 
andere ouders hiervoor te benaderen). 

 

 Laat de jonge mantelzorger een vriend(je)/vriendin(netje) meenemen als dit de 
drempel verlaagt. 

 

 Zorg dat je de vrijblijvendheid bewaakt: altijd een uitnodiging, maar geen 
verplichting! 

 

 Zorg na aanmelding altijd voor een reminder en/of bel nog even na. 
 

 Laat bij alle activiteiten een lijst rondgaan om (voor de jongeren die dat zouden 
willen) e-mailadressen op in te vullen. Stuur de lijst mee met het activiteitenverslag, 
zodat jongeren elkaar kunnen vinden.  

 

 Evalueer altijd de activiteiten en doe daar wat mee. 
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