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Inleiding 
 

Aan de slag in je eigen regio! 
Voor je ligt een handleiding voor het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor en met jonge 

mantelzorgers. Het samenbrengen van verschillende professionals en jongeren zelf, kan helpen om in 

jullie eigen regio de ondersteuning van jonge mantelzorgers onder de aandacht te brengen. Op welke 

manier signaleren en ondersteunen jullie jonge mantelzorgers in jullie regio? Wat voor aanbod zouden 

jonge mantelzorgers zelf graag willen in de regio? En werken jullie samen met andere organisaties, zoals 

schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk of andere steunpunten? Of misschien hebben jullie plannen 

om de regionale samenwerking op het gebied van jonge mantelzorgers te versterken? Deze 

netwerkbijeenkomst is een start om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Tijdens de netwerkbijeenkomst ga je in co-creatie aan de slag met organisaties en jonge mantelzorgers 

uit jullie eigen regio om verder na te denken en plannen te maken over bewustwording en 

ondersteuning van jonge mantelzorgers. Houd er rekening mee dat deze bijeenkomst een start hiervoor 

is. We verwachten dat je daarna ook tijd nodig hebt om volgende stappen te zetten en plannen te 

maken samen met andere professionals. Dit kan bijvoorbeeld in een vervolgbijeenkomst. 

Deze handleiding is tot stand gekomen vanuit het internationale ME-WE project. Binnen dit project is de 

veerkrachtstraining ME-WE ontwikkeld door- en voor jonge mantelzorgers. Deze training is in Nederland 

uitgetest door drie scholen en zes mantelzorgsteunpunten. De handleiding die nu voor je ligt, is in eerste 

instantie ontwikkeld voor deze steunpunten, maar kan ook door andere mantelzorgsteunpunten 

gebruikt worden. 

Achtergrond 
Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) komt naar voren dat bijna één op de vijf 

scholieren opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid en een deel van hen verricht daardoor 

mantelzorgtaken. Geschat wordt dat ongeveer 6-8% van de 13-17 jarigen een jonge mantelzorger is
1
. 

Deze zorg kan een groot beroep doen op hun veerkracht en mentaal welbevinden. Zo rapporteren 

jongeren met een ziek gezinslid vaker dat hun gezondheid slecht of redelijk is in vergelijking met hun 

leeftijdsgenoten zonder zorgtaken. Jonge mantelzorgers vragen bovendien niet snel om hulp, of weten 

niet goed waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Dit komt omdat ze zichzelf niet als mantelzorger 

zien en de zorg voor een ouder, broertje, of zus vaak heel normaal vinden. 

Uit een peiling van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorgers tijdens de eerste coronagolf in 2020 

zijn er signalen dat sommige jonge mantelzorgers thuis (veel) meer helpen, en dat jongeren zich ook 

(veel) meer zorgen maken dan voor de corona periode (zie bijlage 4 voor de infographic ‘jonge 

mantelzorgers in corona tijd’). 

Veerkrachstraining ME-WE 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau en Vilans, het landelijk kenniscentrum voor de langdurende zorg, 

nemen deel aan het Europese project ME-WE (Mentaal Welbevinden) om te onderzoeken hoe de 

veerkracht van jonge mantelzorgers (15 - 17 jaar) versterkt kan worden in zes Europese landen. Binnen 

dit project is in 2018 gestart met een vooronderzoek naar onder andere veelbelovende strategieën om 

jongeren te ondersteunen en wet-regelgeving (zie ook bijlage 4). Naar aanleiding van dit vooronderzoek, 

                                                           
1 Roos, Simone de, lngrid van Tienen en Alice de Boer (2020) – Bezorgd naar school. Kwaliteit van leven van 

scholieren met een langdurig ziek gezinslid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/een-op-vijf-scholieren-woont-samen-met-een-langdurig-ziek-gezinslid-en-heeft-een-verhoogde-kans-op-psychosomatische-klachten
https://www.jmzpro.nl/de-alliantie/
https://www.vilans.nl/artikelen/me-we-verbetert-welbevinden-jonge-mantelzorgers
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-hoe-is-het-om-jonge-adolescent-te-zijn-die-zorgt.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-hoe-is-het-om-jonge-adolescent-te-zijn-die-zorgt.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-wat-zegt-wetgeving-over-jonge-mantelzorgers.pdf
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is in co-creatie met jonge mantelzorgers en professionals een trainingsprogramma (veerkrachtstraining 

ME-WE) en mobiele app ontwikkeld. 

Dit trainingsprogramma is vanaf januari 2020 aan jonge mantelzorgers gegeven door trainers van 

verschillende Nederlandse scholen en steunpunten. Het onderzoek naar de effectiviteit van de training 

loopt tot de zomer van 2021. De eerste ervaringen in Nederland zijn bekend en hier kun je meer over 

lezen in de infographic in bijlage 4. 

‘De training was de training die ik zelf graag had willen doen toen ik jonge mantelzorger was’, aldus een 

enthousiaste jonge co-onderzoeker die meehielp aan het onderzoek naar de veerkrachtstraining ME-

WE. Om deze jonge mantelzorgers te ondersteunen, ook of misschien wel júist in de coronaperiode, 

hebben steunpunten en scholen meegedaan met het ME-WE-project. 

Trainers van steunpunten en scholen waren onder andere enthousiast over het gedachtegoed waar de 

veerkrachtstraining op gebaseerd is. 

Mantelzorgconsulent nav training: ‘ik zei heel vaak: jullie zijn jonge mantelzorgers. Terwijl ik nu denk oh 

nee, je groeit op als jonge mantelzorger, maar je groeit ook op als … wie ben je nog meer?’ 

Tijdens het project werkten sommige steunpunten actief samen met scholen. Dit werd als waardevol 

ervaren, omdat zij konden leren van elkaars expertise. Scholen konden jonge mantelzorgers verwijzen 

naar steunpunten mantelzorg. Steunpunten mantelzorg konden scholen tips geven over het signaleren 

van jonge mantelzorgers. Meer informatie over de training, en ervaringen met de training is te lezen in 

de infographic in bijlage 4. 

Doel van deze netwerkbijeenkomst 
Het doel van de netwerkbijeenkomst is om in co-creatie met jonge mantelzorgers, samen met andere 

organisaties in jullie eigen regio het gesprek te starten over de ondersteuning voor jonge mantelzorgers. 

Wat is nodig, en wat zijn jullie wensen? Dit doe je in co-creatie met jonge mantelzorgers. Nodig 

minimaal twee jonge mantelzorgers uit voor de bijeenkomst. Uitgangspunt is niet over, maar met jonge 

mantelzorgers praten. Zij zijn ervaringsdeskundig en hun ervaringen en input zijn essentieel bij het 

ontwikkelen van passende ondersteuning in jullie regio. De jonge mantelzorgers kunnen hun ideeën en 

ervaringen delen tijdens de groepsopdrachten, of hun eigen verhaal vertellen tijdens het plenaire 

gedeelte. 

In deze eerste bijeenkomst zal de nadruk vooral liggen op uitwisselen van ervaringen en verbinding 

maken tussen de verschillende sectoren en met jongeren zelf. Dit is een start voor het versterken van de 

samenwerking tussen organisaties en met jonge mantelzorgers om samen de ondersteuning te 

verbeteren en nog beter te laten aansluiten bij de jongeren. 

Aan het einde van deze eerste bijeenkomst is het verstandig om vervolgstappen af te spreken. Je kunt 

een vervolgbijeenkomst organiseren met de gehele groep en verder uitwerken wat jullie tijdens deze 

eerste bijeenkomst hebben besproken, zodat jullie tot concrete acties komen. Je kunt ook gaan werken 

aan het creëren van een netwerk met belangrijke stakeholders, zoals hieronder toegelicht. 

Starten van een netwerk 
Deze eerste bijeenkomst kan een start zijn om een netwerk te creëren met- en rondom jonge 

mantelzorgers. Samen kunnen jullie afspraken maken om de ondersteuning van jonge mantelzorgers 

nog beter vorm te geven, doordat jullie van elkaar leren en elkaar beter weet te vinden op jullie 

expertise. Je kunt bijvoorbeeld vier keer per jaar bij elkaar komen. Moedig jonge mantelzorgers aan om 

deel te nemen aan het netwerk. Dit kan worden gezien als een win-winsituatie. Deel uitmaken van het 

netwerk kan bijvoorbeeld interessant zijn voor hun CV of een vrije opdracht op school. En voor het 

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/flyer-me-we-veerkracht-jongeren.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/flyer-me-we-veerkracht-jongeren.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/jonge-mantelzorgers-helpen-bij-onderzoek-jonge-mantelzorgers
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf
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netwerk is het erg waardevol om directe input van jongeren zelf te hebben. Ze kunnen immers zelf het 

beste aangeven wat ze graag zouden willen. 

Rol mantelzorgsteunpunt 

Als steunpunt heb je een belangrijke rol in het ondersteunen van jonge mantelzorgers. Tijdens deze 

bijeenkomst kun je stakeholders informeren over jullie aanbod en rol. Benut de kans om jezelf extra te 

profileren, zodat andere professionals jullie weten te vinden. 

Deelnemer pilot netwerkbijeenkomst: ‘we weten elkaar nu te vinden, het was een inspirerende 

bijeenkomst’. 

Leeswijzer 

In dit document vind je: 

 In hoofdstuk 1 een beschrijving van de randvoorwaarden, waar je aan moet denken bij het 

organiseren van een netwerkbijeenkomst voor jonge mantelzorgers. 

 In hoofdstuk 2 staat een voorbeelduitnodiging die je kan aanpassen naar jouw eigen context. 

 In hoofdstuk 3 staat een voorbeeldprogramma voor eigen gebruik. 

 In hoofdstuk 4 staan voorbeelden van sectoren en professies/beroepen van deelnemers die je kunt 

uitnodigen voor de bijeenkomst. 

 In hoofdstuk 5 staat een draaiboek voor een fysieke bijeenkomst. 

 Hoofdstuk 6 bevat hetzelfde draaiboek, maar aangepast naar een digitale versie, mocht dit nodig zijn 

in verband met COVID-19. 

 In bijlage 1 staat een voorbeeld van een bevestiging die je kunt sturen nadat deelnemers zich hebben 

aangemeld. 

 In bijlage 2 staat een PowerPoint-presentatie die je kunt gebruiken om de achtergrond van de 

veerkrachtstraining ME-WE uit te leggen. 

 Bijlage 3 bevat een beschrijving van de achtergrond van de methode ‘Waarderend onderzoeken’ die 

tijdens de bijeenkomst wordt gebruikt. 

 In bijlage 4 staat achtergrondinformatie over bevindingen uit het ME-WE-onderzoek, namelijk een 

infographic (1) over de zorgen van jonge mantelzorgers, goede voorbeelden van steun over wetgeving 

en een infographic (2) met informatie en ervaringen met de veerkrachtstraining ME-WE. Daarnaast staat 

in bijlage 4 een infographic (3) met bevindingen van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorgers, met 

resultaten van de peiling onder jonge mantelzorgers in de eerste coronaperiode 2020. 

 Bijlage 5 neemt je mee in de wereld van het beeldbellen met Zoom of Microsoft Teams. 
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Hoofdstuk 1 Netwerkbijeenkomst: 

Waar moet je aan denken?  
 

Wat leuk dat je een netwerkbijeenkomst gaat organiseren bij jullie in de regio. Bij het organiseren van 

zo’n bijeenkomst zijn er een aantal dingen waar je aan moet denken. We geven je graag een paar tips. 

Locatie 

Een goede locatie is belangrijk voor een inspirerende bijeenkomst. Let bij het zoeken van een locatie op: 

de grote van de ruimte, voldoende daglicht, goed bereikbaar met het ov en de auto, voldoende 

parkeergelegenheid en een prettige sfeer. Ga je gebruik maken van theater (zie verderop, p7) Hou hier 

dan ook rekening mee tijdens het zoeken van de locatie. Denk ook eens aan een school, die vaak grote 

ruimtes heeft. 

Vraag bij de locatie of de volgende materialen aanwezig zijn: 

• beamer (en welke aansluiting heeft deze beamer?) 

• flap-over 

• stiften etc. 

• post-its 

Is dit niet aanwezig? Dan kun je nog nagaan of je zelf wat van deze materialen kunt meenemen. 

Dagvoorzitter en begeleiding 

Tijdens bijeenkomsten is er vaak een dagvoorzitter. Iemand die de bijeenkomst opent en het plenaire 

gedeelte begeleidt. Bij deze bijeenkomst hoeft dit niet heel formeel te zijn, maar wijs wel iemand aan 

die deze rol op zich neemt. Je kunt dit ook zelf doen. 

Tijdens de netwerkbijeenkomst gaan de deelnemers in groepjes zelf aan de slag nadat ze uitleg hebben 

gekregen. Wil je het maximale halen uit deze subgroepen? Overweeg dan om te werken met 

‘gesprekleiders’. Bijvoorbeeld collega’s van jouw steunpunt. Je kunt hen vooraf informeren, zodat zij 

begeleiding kunnen geven aan het gesprek in de subgroepen. Bedenk vooraf hoeveel deelnemers er 

komen en met hoeveel subgroepen je gaat werken. Zorg er bij het indelen van de groepjes voor dat je 

diverse organisaties en functies verdeelt over de groepjes zodat je zoveel mogelijk uitwisseling hebt 

vanuit diverse perspectieven. 

Deelnemers 

Maak vooraf een deelnemerslijst voor de bijeenkomst. In hoofdstuk 4 is een lijst te vinden met 

voorbeelden van sectoren en professies/beroepen van deelnemers. Om in co-creatie samen met de 

doelgroep te werken aan goede, voor hen aantrekkelijke ondersteuning is het belangrijk om minimaal 

twee jonge mantelzorgers uit te nodigen. Wij raden aan om maximaal 25 personen te laten deelnemen 

aan de bijeenkomst. Wanneer je meer deelnemers uitnodigt, zorg dan voor een extra interactief 

programma. 

Uitnodiging  
In hoofdstuk 2 is een voorbeelduitnodiging te vinden. Je kunt deze uitnodiging natuurlijk aanpassen. 

Bijvoorbeeld door jullie logo toe te voegen. We raden aan om de uitnodiging mimimaal 6 weken voor de 

bijeenkomst te versturen. Je kunt eerder al een save the date versturen met de datum en het 

onderwerp. Een netwerkbijeenkomst als deze, is wellicht een mooie activiteit voor de jaarlijks 
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terugkerende ‘Week van de jonge mantelzorgers’ in eerste week van juni, of op de ‘Dag van de 

Mantelzorg’ op 10 november. 

Vermeld ook duidelijk hoe de deelnemers zich kunnen aanmelden en bedenk wie de deelnemerslijst 

bijhoudt. Stuur de deelnemers 1 week van tevoren een bevestiging (zie voorbeeld in bijlage 1) met het 

definitieve programma en de locatie. 

Draaiboek  
Het maken van een draaiboek helpt je om een bijeenkomst goed te organiseren. Het geeft je houvast, je 

hebt nagedacht over het doel van de bijeenkomst en over een interactief programma. Tijdens de 

bijeenkomst gebruik je het draaiboek om de tijd goed te bewaken. In hoofdstuk 5 en 6 staan 

voorbeelddraaiboeken, één voor een fysieke en één voor een online bijeenkomst. 

Theater 

Wil je de bijeenkomst ook benutten om nog meer bewustzijn over jonge mantelzorgers te creëren bij de 

deelnemers? Bijvoorbeeld over wie jonge mantelzorgers zijn en wat het zorgen voor hun naaste voor 

impact heeft op hun leven? Dan kun je ervoor kiezen om een theatergroep in te huren. Er zijn 

verschillende groepen die dit voor je kunnen verzorgen. Sommigen bieden ook online opties aan. 

Onderstaand een aantal theatergroepen. Houd er rekening mee dat het toevoegen van een 

theatervoorstelling extra tijd kost en hier kosten aan verbonden zijn. Reken hier zeker een uur extra 

voor. Je kunt dit afstemmen met de theatergroep. 

Opties voor theatergroepen: 

Bint: What if (https://theatergroepbint.nl/what-if/) 

Roos Radeloos (https://www.dekap.nl/mantelzorg/over-jonge-mantelzorgers/roos-radeloos) 

Who Cares (https://www.m-a-d.nl/onze-voorstellingen/) 

Jonge Helden (https://www.mindmix.nl/index.php?content=vo-mantelzorg) 

https://theatergroepbint.nl/what-if/
https://www.dekap.nl/mantelzorg/over-jonge-mantelzorgers/roos-radeloos
https://www.m-a-d.nl/onze-voorstellingen/
https://www.mindmix.nl/index.php?content=vo-mantelzorg
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Corona  
Afhankelijk van de geldende maatregelen voor corona kan deze bijeenkomst fysiek of online 

georganiseerd worden. Bij het fysiek organiseren van deze 

bijeenkomst is het van belang dat je met een aantal dingen 

rekening houdt zodat je de RIVM-richtlijnen kunt naleven: 

1. Deel de up-to-date-richtlijnen van het RIVM vooraf met de 

deelnemers als je hun aanmelding bevestigt (bijlage 1). Deze 

vind je hier: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-

coronamaatregelen of: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven. 

2. Zorg dat je een locatie zoekt met voldoende ruimte, zodat alle deelnemers 1,5 meter afstand kunnen 

houden. Let hier ook op de ontvangstruimte en de ruimte waar koffie/borrel geserveerd wordt. 

3. In de ruimte dient het volgende aanwezig te zijn: desinfecterende handgel, papieren handdoekjes, 

oppervlaktesprays en op toiletten zeep en papieren handdoekjes. 

4. Zorg, indien mogelijk, dat deuren van ruimtes en looproutes blijven open staan, zodat er minder 

aangeraakt hoeft te worden. 

5. Bij de ingang van de workshopruimte staat de 1,5 meter-regel op een bord/poster, zoals je die nu 

overal (in winkels et cetera) ziet hangen. 

6. Zorg ook altijd voor een back-up-optie. Maak een alternatief programma dat je online kunt houden. 

Zie hiervoor hoofdstuk 6. Op deze manier kan de bijeenkomst gewoon doorgaan, mochten de 

maatregelen strenger worden. 

7. Zorg dat iedere deelnemer tijdens de sessie een eigen stift heeft en deze niet doorgegeven worden. 

Als ze van jullie zijn, neem deze na de bijeenkomst weer in om ze te desinfecteren. 

8. Tenslotte nog een ludieke tip: Koop voor iedere deelnemer een hoepel (online vind je hoepels van 

ongeveer €3,- per stuk) en bevestig deze met twee touwen zodat als jullie gaan staan en bewegen, 

steeds herinnerd worden aan het afstand houden. Zoals de wandelaars op afbeelding 1. 😉 

 

 

  

Afbeelding 1. De coronavrije hoepel 

Afbeelding 1:  hoepels 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
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Hoofdstuk 2 Voorbeeld uitnodigingen 
2.1 Uitnodiging voor professionals 
 

Uitnodiging gratis netwerkbijeenkomst Jonge mantelzorgers | Datum 

 

Beste…., 

Heb jij regelmatig contact met jonge mantelzorgers in je werk? Of op school of bij jullie activiteiten? Of 

vermoed je dat er veel jongeren zijn die zorgen voor een familielid met een (psychische) ziekte, 

beperking of verslaving en zou je hierover meer willen weten? Wil je samen met andere professionals de 

ondersteuning voor jonge mantelzorgers in REGIO X verder vormgeven? Kom dan naar de 

Netwerkbijeenkomst Jonge mantelzorgers op DATUM in LOCATIE. 

De bijeenkomst is bedoeld voor jonge mantelzorgers, professionals uit zorg, welzijn, onderwijs en 

gemeenten. Hoe herken je jonge mantelzorgers? Welke ondersteuning kun je bieden? En hoe doe je dit 

samen met alle betrokken professionals? Of je nu al veel contact hebt met jonge mantelzorgers of dat 

dit vooral een wens is voor de toekomst, jouw input is heel waardevol! 

Wanneer  
DATUM + TIJD TOEVOEGEN  
 
Waar  
LOCATIE TOEVOEGEN 
 
Kosten 
Gratis 
 
Programma 

15.00 uur  Opening en welkom 
15.10 uur  Korte kennismaking 
15.30 uur  Wie zijn jonge mantelzorgers en wat is de ME-WE-training? 
15.45 uur  Ervaringen uit de praktijk 
16.00 uur  Pauze 
16.15 uur S amen aan de slag 
17.00 uur  Plenaire terugkoppeling 
17.30 uur  Afronding 
 
Aanmelden  
Je kunt je aanmelden t/m DATUM door een mail te sturen naar EMAIL.  
Graag o.v.v. naam, functie en organisatie. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. 
 
We hopen je te zien op DATUM 
 
Met vriendelijke groet, 
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2.2 Uitnodiging voor jonge mantelzorgers 
 

De ervaring leert dat het uitnodigen van jongeren het beste werkt via persoonlijk contact. Waarschijnlijk 
kennen jullie al een aantal jonge mantelzorgers met wie je contact hebt. Je kan onderstaande 
uitnodiging voor- of nadat je iemand spreekt opsturen, zodat ze het rustig kunnen doorlezen en 
eventueel kunnen delen met iemand van school om te vragen of ze de bijeenkomst kunnen gebruiken 
voor een vrije opdracht. Je kunt ook vragen of de professionals die je uitnodigt samen komen met een 
jonge mantelzorger. Je kunt deze uitnodiging dan aan hen doorsturen. 
 
Uitnodiging gratis netwerkbijeenkomst Jonge mantelzorgers | Datum 

 

 
 

Hoi …., 

Wil jij meedenken over wat goed is voor jongeren die zorgen voor bijvoorbeeld een broertje met een 

beperking of een zieke moeder? Of misschien ben je zelf iemand die voor een familielid zorgt? Dan wil je 

wellicht wel even weg van huis en met andere jonge mantelzorgers iets gezelligs doen. Of juist actief aan 

de slag met een coach die je helpt. Allebei voorbeelden van ondersteuning die mogelijk zijn voor jou en 

andere jonge mantelzorger. 

Maar wat is er eigenlijk in jouw regio en is dit wat je zoekt? Misschien ben je zeer tevreden. Maar het 

kan ook zijn dat je juist iets nieuws wilt proberen of wensen hierover voor de toekomt hebt. Wat het 

ook is, denk mee! Want jouw input is belangrijk om de ondersteuning te kunnen verbeteren voor alle 

jonge mantelzorgers in onze regio! 

Kom ook naar de Netwerkbijeenkomst Jonge mantelzorgers op DATUM in LOCATIE. Je kunt ook een 

vriend of vriendin meenemen naar deze bijeenkomst. [@Steunpunten, hier kunnen jullie de namen 

vermelden van de consulten die aanwezig zijn en die de jongere die je uitnodigt kent – dit voelt misschien 

wat veiliger om deel te nemen.] 

De bijeenkomst is bedoeld voor jou en andere jonge mantelzorgers, en ook voor professionals uit zorg, 

welzijn, onderwijs en gemeenten. Samen ga je verkennen wat jullie belangrijk vinden en wat jullie willen 

in jullie eigen regio. Bijvoorbeeld: Hoe kunnen professionals jonge mantelzorgers beter herkennen? En: 

Welke ondersteuning kunnen professionals bieden aan jonge mantelzorgers?  

 

Wanneer  
DATUM + TIJD TOEVOEGEN  
 
Waar  
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LOCATIE TOEVOEGEN 
 
Kosten 
Gratis 
 
Programma 

15.00 uur  Opening en welkom 
15.10 uur  Korte kennismaking 
15.30 uur  Wie zijn jonge mantelzorgers en wat is de veerkrachtstraining ME-WE? 
15.45 uur   Ervaringen uit de praktijk 
16.00 uur  Pauze 
16.15 uur  Samen aan de slag 
17.00 uur  Plenaire terugkoppeling 
17.30 uur  Afronding 
 
Aanmelden  
Je kunt je aanmelden t/m DATUM door een mail te sturen naar E-MAIL.  
Geef in de mail aan dat je je aanmeldt als jonge mantelzorger. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis 
en kun je in overleg met je mentor of docent maatschappijleer gebruiken voor school. 
 
We hopen je te zien op DATUM 
 
Met vriendelijke groet, 
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Hoofdstuk 3 Voorbeeldprogramma 
 

Voor deze bijeenkomst gaan we uit van een inhoudelijk programma van 2,5 uur. Voeg daar minstens 15 

minuten aan toe voor een inloop. Het voorbeeldprogramma is van 15.00 tot 17.30 uur. Je kunt de tijd 

desgewenst aanpassen. 

Programma van 2,5 uur 
 
14.45 uur   Inloop 
 
15.00 uur   Opening en welkom  
    Door dagvoorzitter 
 
15.10 uur Korte kennismaking 

Interactieve werkvorm 
 
15.30 uur   Wie zijn jonge mantelzorgers?  
    Door het steunpunt 
 
15.45 uur Ervaringen uit de praktijk 

Een jonge mantelzorger vertelt over zijn of haar ervaringen 
Alternatief: filmpje tonen 

 
16.00 uur Pauze 

Koffie en thee 
 
16.15 uur   Samen aan de slag 

In groepjes in gesprek over het ondersteunen van jonge mantelzorgers 
 
17.00 uur   Plenaire terugkoppeling 
 
17.30 uur   Afronding 
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Hoofdstuk 4 Voorbeeld belangrijke 

stakeholders  

 
Je wilt graag komen tot een duurzame ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Hiervoor is het 

belangrijk om de juiste stakeholders om de tafel te hebben. Om je een handje te helpen, hebben we een 

verzameling van deze stakeholders gemaakt. Denk ook aan het persoonlijk uitnodigen van jonge 

mantelzorgers, zodat je in co-creatie kunt werken aan het vormgeven van goede ondersteuning. Benut 

deze lijst, bedenk hierbij de personen uit jouw regio die geschikt zijn om uit te nodigen. Vraag eventueel 

ook een paar collega’s om de uitnodiging te verspreiden. 

Aanbevolen 

(Jonge) mantelzorgconsulenten 

Jonge mantelzorgers 

Sociaal werker 

Jongerenwerker 

Medewerkers van het wijkteam of jeugdteam 

Gemeente 
-Beleidsadviseurs 
-Wmo-consultent 
-Optioneel: wethouder 

Scholen 
-Zorgcoördinator/zorgteam 
-Schoolmaatschappelijk werk 
-Leraren/mentoren 

Wijkverpleegkundige (thuiszorg) 

Praktijkondersteuner huisarts (POH) 

Ambulante begeleider (gehandicaptenzorgorganisatie of GGZ) 

MEE 

Jeugdgezondheidszorg/jeugdarts/jeugdverpleegkundige 

Huisarts 

Optioneel 

Sport en vrijetijdsclubs 
-Trainers/begeleiders 

Kerken/moskeeën/religieuze organisaties 
-Jeugdwerkers 

Vrijwilligersorganisaties 
-Vrijwilligerscoördinator 

Revalidatiecentrum 
-Beleidsadviseur 

Ziekenhuis 
-Transferverpleegkundige 
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Hoofdstuk 5 Draaiboek fysieke 

bijeenkomst 
 

Doel: uitwisselen en verbinding maken tussen verschillende sectoren, zoals school, welzijn, gemeente en 

gezondheidszorg op het gebied van ondersteuning voor jonge mantelzorgers. 

Duur: 2,5 uur (exclusief eventuele inloop) 

Wat heb je nodig?  

-flappen papier 

-stiften 

-post-its 

-naamstickers voor deelnemers 

-PowerPoint (optioneel) 

 

Waarderend onderzoeken: In dit draaiboek maken we gebruik van een vorm van ‘waarderend 

onderzoeken’. Daarbij focus je op wat er goed gaat en waarvan je meer zou willen. Zo word je 

uitgedaagd om bestaande patronen te doorbreken. In bijlage 3 staat meer informatie over waarderend 

onderzoeken. 

Tijd Wat Wie Nodig 

30 min Ruimte klaarmaken Organisatie flappen 
stiften 
post-its 
naamstickers 
(zelf 
schrijven) 

5 min Opening en welkom 
Een korte aftrap van de bijeenkomst  
Huishoudelijke mededelingen 

 

Dagvoorzitter  

20 min 
 

2 min 
uitleg 

 
 

6 min 
Interview 

 
 
 
 

12 min 
Terug- 
Koppeling 
zaal 

Korte kennismaking - interviewen 
Vraag iedereen om een persoon op te zoeken die 
hij/zij nog niet kent.  
De tweetallen doen staand (met 1,5m afstand) een 
kort interview met elkaar: 

- Wie ben je? 
- Waar werk je? 
- Wat is jouw link met jonge 

mantelzorgers? 
Per persoon heb je hier 3 minuten de tijd voor. 
Gebruik een timer en geef het signaal ‘wisselen’ als de 
3 minuten om zijn. Nu stelt de andere persoon de 
vragen. 

 
Vraag een terugkoppeling uit de zaal: wat viel je op? 
Heb je iets gehoord van de ander dat echt even wilt 
delen? 
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15 min Wie zijn jonge mantelzorgers (en wat is de ME-WE- 
training)? 
Ga met de deelnemers in gesprek over wie jonge 
mantelzorgers zijn. Doe dat aan de hand van een 
aantal vragen: 

1. Hoe herken je een jonge mantelzorger? 
2. Hoeveel jongeren groeien op met een ziek 

gezinslid? 
3. Wat zijn de gevolgen van het geven van 

mantelzorg op jonge leeftijd? 
 
Je kunt er bij dit gedeelte ook voor kiezen om een 
jonge mantelzorger zijn of haar verhaal te laten 
vertellen. We raden aan om hierna ruimte te geven 
aan de andere deelnemers om vragen te stellen. Stem 
dit uiteraard van tevoren af met de jongere zelf. 

 
(OPTIONEEL) Leg uit wat de veerkrachtstraining ME-
WE training inhoudt. Je kunt dit doen wanneer je van 
plan bent de veerkrachtstraining ME-WE te gaan 
gebruiken of als je deze al hebt aangeboden tijdens de 
onderzoeksfase. Benut de informatie uit de flyer 
(bijlage 4) of de PowerPoint (bijlage 2). Je kunt ook het 
filmpje over DNA-V laten zien voor de afwisseling in 
het programma en om direct zicht te krijgen op de 
onderliggende theorie: 
https://www.youtube.com/watch?v=LLb9-
gd_PWA&feature=youtu.be 

 
ME-WE vervolg 
Het ME-WE-project loopt tot zomer 2021. Er wordt 
onderzocht of de veerkrachtstraining ME-WE het 
gewenste effect heeft. De voorwaarden voor gebruik 
van de training en de materialen worden nu in het 
Europese consortium opgesteld, zodat het in 
Nederland ook gebruikt kan worden. 

 

Steunpunt  

15 min Ervaringen uit de praktijk 
Nodig een jonge mantelzorger uit die iets verteld over 
zijn of haar eigen ervaring. Dit kan gaan om de 
ervaring rondom de veerkrachtstraining ME-WE, maar 
het kan ook gaan om een ervaring met een andere 
vorm van ondersteuning. Of in de samenwerking met 
professionals. 

 
Alternatief: als het niet is gelukt om een jonge 
mantelzorgers hiervoor te vinden, kan er gebruik 
worden gemaakt van een filmpje om de situatie van 
jonge mantelzorgers in te leiden. Hieronder een aantal 
voorbeelden van filmpjes, je kunt er zelf één kiezen. 
Uiteraard is dit een kleine selectie, bedoeld ter 
inspiratie en kun je ook gebruikmaken van een ander 
filmpje als je die geschikter vindt. 

 

Trainer/ 
jonge 
mantelzorger 

 

https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/flyer-me-we-veerkracht-jongeren.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LLb9-gd_PWA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LLb9-gd_PWA&feature=youtu.be
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Impact Corona: 
Beeldbellen in coronatijd: 
Jonge Mantelzorgers in Coronatijd [Strategische 
Alliantie Jonge Mantelzorg] 
Jongeren werden gevraagd hun favoriete plekje te 
filmen: 
Onzichtbaar om je heen [Theatergroep Bint] 
Ervaringen JMZ-ers: 
Jonge mantelzorger vertelt: 
ME-WE-filmpje ervaring Marjet 
Van de campagne #deeljezorg: 
Deel je zorg 1 
Deel je zorg 2 
Deel je zorg 3 
Drie jonge mantelzorgers aan het woord: 
Week vd JMZ - Markant 
Een korte documentaire van een jongen die zorgt 
voor zijn moeder: 
Ik ben een jonge mantelzorger 
Animatie met voice-over die uitlegt geeft over Jonge 
mantelzorgers: 
Jonge mantelzorger – Minters Mantelzorg 

15 min Pauze 
Koffie en thee 

 

  

45 min Aan de slag!  
In 5 groepjes in gesprek over het ondersteunen van 
jonge mantelzorgers. 
Verdeel de deelnemers in groepen. 5 tot 7 personen is 
een geschikt aantal. De deelnemers kunnen zelf 
aangeven welke vraag zij interessant vinden of je 
verdeelt de groep zelf. Geef een korte toelichting van 
de opdracht, je kunt de stappen van de opdracht ook 
op een flap schrijven. Daarna gaan de groepjes aan de 
slag. Zij hebben hier 40 minuten de tijd voor. 
 
Verdeel de aanwezige jonge mantelzorgers over de 
groepjes. Zij kunnen ook een mooi voorbeeld 
opschrijven. Bijvoorbeeld van goede ondersteuning of 
een fijne samenwerking met professionals of andere 
mensen in hun netwerk. Daarnaast kunnen zij 
meedenken, hun ervaringen delen en aangeven waar 
hun behoefte ligt. 
 
Iedere groep gaat aan de slag met één van de vijf 
onderstaande thema’s: 

1. Hoe kunnen we jonge mantelzorgers 
bereiken (vinden)? 

2. Hoe starten we het goede gesprek/hoe 
kunnen we jonge mantelzorgers helpen bij 
het formuleren van hun behoeften 
(verbinden)? 

3. Hoe kunnen we jonge mantelzorgers goed 
ondersteunen (versterken)? 

Gespreks- 
leiders 

Flap met 
toelichting 
op de 
opdracht. 

https://www.youtube.com/watch?v=M8rQ6vm8upo
https://www.youtube.com/watch?v=M8rQ6vm8upo
https://www.youtube.com/watch?v=h9KIY_kQNC4
https://vimeo.com/339389210
https://www.youtube.com/watch?v=rxH2QbMQ67k
https://www.youtube.com/watch?v=uAN0R8me8ok
https://www.youtube.com/watch?v=bApTciBGMkc
https://www.youtube.com/watch?v=N4tbhSGx06k
https://www.youtube.com/watch?v=Oyu39t_TACw
file://///int.ssc-campus.nl/scp/data/Work/project/ME-WE%20Jonge%20mantelzorgers%20-%2020188402/WP4/BLN%20Phase%202/Regio-bijeenkomsten/Jonge%20mantelzorger%20-%20Minters
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4. Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
Welke kansen zijn er om de training te 
gebruiken na de testfase? Hoe doen we dit 
samen (verbinden)? 

5. Wie zijn er allemaal betrokken? Wie zijn de 
belangrijke stakeholders? Hoe kunnen we 
komen tot een netwerk (verbinden)? (Denk 
hierbij ook aan partijen die nu misschien 
afwezig zijn, maar wel belangrijk in de 
ondersteuning van jonge mantelzorgers. Je 
kan onder andere denken aan: scholen, 
gemeente, steunpunten, zorgverleners etc). 

 
Werkvorm: appreciative inquiry in het klein 
(waarderend onderzoeken) 
 

1. Iedere deelnemer schrijft voor zichzelf op een 
post-it 1 of 2 dingen die hij nu al goed vindt 
gaan m.b.t. de betreffende vraag van het 
groepje (vijf vragen hierboven). 

2. Ga hierover kort in gesprek met je buurman 
of buurvrouw. (5 min). 

3. Ieder duo deelt het mooiste voorbeeld en 
deze wordt op de flap-over gehangen (10 
min). 

4. Ga met je groep in gesprek over mooie 
voorbeelden. Wat vind je van waarde en waar 
zie je aanknopingspunten? Formuleer 
minimaal één concrete actie om dit mooie 
voorbeeld te borgen of uitbreiding te geven 
in jullie regio. Een voorbeeld van een actie is: 
een vervolg netwerkbijeenkomst plannen om 
dit mooie voorbeeld verder uit te werken in 
acties (15 min). 

5. Schrijf de highlights en de actie(s) op een flap. 
(5 min). 

6. Bepaal met elkaar wie straks een korte ‘pitch’ 
geeft voor de rest van de groep. 

 
Als je werkt met gesprekleiders dan kunnen zij ervoor 
zorgen dat de stappen allemaal doorlopen worden en 
de tijd bewaken. 
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30 min 
 
3 min per 
groepje 

 
5 min per 
groepje 

Plenaire terugkoppeling 
Ieder groepje (1 of 2 personen) geeft een korte ‘pitch’ 
over wat er aan hun tafel besproken is. 
 
Reactie groep: 
Vraag een aantal uit de groep om een korte reactie: 
- Wat vind je van waarde in deze toelichting? 
- Wat valt je op? 
- Heb je nog tips? 
 
Welke acties zijn van belang, welke afspraken 
kunnen we maken? 
Schrijf op een flap ‘acties, afspraken en vervolg’. 
Tijdens de pitch zijn er waarschijnlijk een aantal acties 
genoemd. Vraag bij de groep na met welke acties zij 
aan de slag willen gaan. 
 
Tip: Probeer de genoemde acties zo concreet mogelijk 
te maken. Bijvoorbeeld door een deadline te 
formuleren en mensen te benoemen die hier 
verantwoordelijk voor zijn. Denk bij een 
vervolgafspraak aan: Binnen 3 maanden hebben we 
een afspraak gemaakt op een school om het hele 
zorgteam te leren kennen. 

 
Je kunt voor 
de pitch 
gebruik 
maken van 
een timer 

 

5 min Afsluiting 
Vraag aan de deelnemers: Waar ga je morgen mee 
aan de slag? Bedank iedereen en geef toelichting op 
‘hoe nu verder’. 
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Hoofdstuk 6 Draaiboek online 

bijeenkomst 
 

Het is ook mogelijk om de netwerkbijeenkomst online te organiseren. We raden aan om de bijeenkomst 

dan niet langer dan twee uur te laten houden. Onder deze tekst vind je een voorbeelddraaiboek. Je kunt 

voor een online bijeenkomst gebruiken maken van bijvoorbeeld Zoom of Microsoft Teams. Zoom werkt 

met Break-out rooms, dit is een gemakkelijke manier om in groepjes online uit elkaar te gaan. Wanneer 

je gebruik maakt van Teams, kun je voorafgaand aan de sessie vijf linkjes (één per groep) aanmaken en 

de deelnemers verdelen onder deze linkjes. Zorg ervoor dat je de aanwezige jonge mantelzorgers 

evenredig verdeelt over deze subgroepjes. Deze verdeling deel je tijdens de sessie in de groepschat. 

Stuur deze linkjes niet vooraf, om te voorkomen dat deelnemers in de verkeerde link stappen (N.B. MS 

Teams komt in november 2020 met een update, dan zijn break-out rooms in Teams ook een optie). In 

bijlage 5 staan tips voor het gebruik van Zoom en MS Teams. 

Online is het voor deelnemers moeilijker om hun aandacht erbij te houden, daarom zijn verschillende 

onderdelen ingekort. Daarnaast is er een extra energizer toegevoegd die je op ieder moment kunt 

inzetten als je merkt dat de energie zakt. 

Doel: uitwisselen en verbinding maken tussen verschillende sectoren, zoals school, welzijn, gemeente en 

gezondheidszorg, op het gebied van ondersteuning voor jonge mantelzorgers. 

Duur: 2 uur 

Wat heb je nodig?  

-Link voor houden online bijeenkomst (van beeldbelprogramma naar keuze bijvoorbeeld MS Teams of 

Zoom). 

-PowerPoint uit bijlage 2. 

-Een online whiteboard (het Zoom of Teams whiteboard of een interactieve versie zoals 

https://miro.com/). 

 

Waarderend onderzoeken: In dit draaiboek maken we gebruik van een vorm van ‘waarderend 

onderzoeken’. Daarbij focus je op wat er goed gaat en waarvan je meer zou willen. Zo word je 

uitgedaagd om bestaande patronen te doorbreken. In bijlage 3 staat meer informatie over waarderend 

onderzoeken. 

Tijd Wat Wie Nodig 

15 min Beeldbelprogramma klaarmaken 
Co-host instellen 
Testen geluid etc. 

Organisatie  
 

10 min Optioneel: inlooptijd 
Het online inloggen van de deelnemers en testen van 
geluid kan soms wat langer duren. Om ervoor te 
zorgen dat de bijeenkomst op tijd start, kun je in de 
uitnodiging aangeven dat de deelnemers 10 minuten 
voor tijd kunnen ‘inlopen’. 
 
Tip: Zet tijdens de inlooptijd een gezellig muziekje op 
de achtergrond aan. 

 Suggestie: 
benoem 
iemand die de 
‘helpdesk’ kan 
zijn. Wanneer 
deelnemers 
vragen hebben 
of niet kunnen 
inloggen 
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kunnen zij 1 
persoon 
bellen. 

5 min Opening en welkom 
Een korte aftrap van de bijeenkomst.  
Huishoudelijke mededelingen doornemen (pas deze 
gerust aan indien gewenst): 

- Zet allemaal je geluid op mute. 
- Houd je camera aan. 
- Zorg voor 1 groepsleider die de deelnemers 

de beurt geeft. 
- Zorg dat je alle meldingen op je PC en 

mobiele telefoon uit hebt staan. Als je een 
vraag hebt, steek je hand op (of wanneer 
jullie met meer dan 20 personen zijn, stel je 
je vraag in de chat). 

- Als er een simpele ja/nee-vraag wordt 
gesteld, steek dan je duim omhoog/naar 
beneden. 

 

Dagvoorzitter Facilitator die 
vragen in de 
chat in de 
gaten houdt. 

15 min Korte kennismaking 
Vraag de deelnemers om op een papiertje 1 woord op 
te schrijven over hoe ze erbij zitten vandaag. Bijv. ‘zin 
in’, ‘spannend’, ‘enthousiast’ etc. 
 
Geef iedereen kort het woord en vraag om hen voor te 
stellen en het papiertje in beeld te houden met een 
korte toelichting. 

Dagvoorzitter  

10 min Wie zijn jonge mantelzorgers (en wat is de 
veerkrachtstraining ME-WE)? 
Ga met de deelnemers in gesprek over wie jonge 
mantelzorgers zijn. Doe dat aan de hand van een 
aantal vragen: 
1. Wie zijn jonge mantelzorgers? 
2. Hoeveel jongeren groeien op met een ziek 

gezinslid? 
3. Wat zijn de gevolgen van het geven van 

mantelzorg op jonge leeftijd? 
 
Laat de deelnemers de antwoorden in de chat 
schrijven, daarna kun je ze kort bespreken. 
 
Je kunt er bij dit gedeelte ook voor kiezen om een 
jonge mantelzorger zijn of haar verhaal te laten 
vertellen.  
 
(OPTIONEEL) Leg daarna kort uit wat de 
veerkrachtstraining ME-WE inhoudt. Je kunt dit doen 
wanneer je van plan bent de veerkrachtstraining ME-
WE te gaan gebruiken of als je deze al hebt 
aangeboden tijdens de onderzoeksfase. Benut de 
informatie uit de PowerPoint (bijlage 2). Je kunt ook 
het filmpje over DNA-V laten zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=LLb9-

Steunpunt  

https://www.youtube.com/watch?v=LLb9-gd_PWA&feature=youtu.be
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gd_PWA&feature=youtu.be 
 
ME-WE vervolg 
Het ME-WE-project loopt tot zomer 2021. Tot die tijd 
loopt ook het onderzoek en wordt gekeken of de 
training effectief is. 

 

15 min Ervaringen uit de praktijk 
Laat onderstaand filmpje zien waarin een jonge 
mantelzorgers vertelt over haar ervaringen. Het is ook 
heel waardevol om een jonge mantelzorger uit te 
nodigen die iets verteld of zijn of haar situatie en de 
ervaring met ondersteuning. 

 
Filmpje JMZ-eren: 
Jonge mantelzorger vertelt: 
ME-WE filmpje ervaring Marjet 
 
Vertel over jouw ervaring met de veerkrachtstraining 
ME-WE. Je kunt het bijvoorbeeld hebben over: 
-Waarom hebben we als steunpunt meegedaan met 
dit project? 
-Hoe hebben we jonge mantelzorgers bereikt? 
-Wat is de ervaring van jongere met de training? 

Trainer/jonge 
mantelzorger 

 

10 min Pauze 
Pak thuis een kopje koffie of thee. 
Deelnemers kunnen de camera en audio uitzetten. 
 
Tip: speel ondertussen een gezellig muziekje op de 
achtergrond af. 

  

30 min Aan de slag!  
In sub-groepjes in gesprek over het ondersteunen van 
jonge mantelzorgers. 
Verdeel de deelnemers in groepen. 5 tot 7 personen is 
een geschikt aantal. In Zoom kun je de groepen 
random indelen of mensen toewijzen aan een groep 
via ‘break-out rooms’. Wanneer je geen Zoom hebt, 
maak je voorafgaand de sessie vijf linkjes aan binnen 
jullie beeldbelprogramma en verdeel je de deelnemers 
over de groepen. Zorg ervoor dat de aanwezige jonge 
mantelzorgers evenredig verdeeld worden over de 
groepjes, zodat hun stem gehoord wordt binnen ieder 
onderdeel. Deel de verdeling met de linkjes in de 
groepschat. 
 
Geef een korte toelichting van de opdracht, je kunt de 
stappen van de opdracht ook in de chat schrijven. 
Daarna gaan de groepjes aan de slag. Zij hebben hier 
30 minuten te tijd voor. 
 
Verdeel de aanwezige jonge mantelzorgers over de 
groepjes. Zij kunnen ook een mooi voorbeeld 
opschrijven. Bijvoorbeeld van goede ondersteuning of 
een fijne samenwerking met professionals. Daarnaast 

Gespreksleide
rs 

Flap met 
toelichting op 
de opdracht. 

https://www.youtube.com/watch?v=LLb9-gd_PWA&feature=youtu.be
https://vimeo.com/339389210
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kunnen zij meedenken, hun ervaringen delen en 
aangeven waar hun behoefte ligt. 
Iedere groep gaat aan de slag met één van de vijf 
onderstaande thema’s: 

1. Hoe kunnen we jonge mantelzorgers 
bereiken (vinden)? 

2. Hoe starten we het goede gesprek/ hoe 
kunnen we jonge mantelzorgers helpen bij 
het formuleren van hun behoeften 
(verbinden)? 

3. Hoe kunnen we jonge mantelzorgers goed 
ondersteunen (versterken)? 

4. Wat zijn de plannen voor de toekomst, welke 
kansen zijn er om de training te gebruiken na 
de testfase? 

5. Hoe kunnen we goede samenwerking tussen 
alle partijen realiseren in onze regio 
(verbinden)? (Denk hierbij ook aan partijen 
die nu misschien afwezig zijn maar wel 
belangrijk in de ondersteuning van jonge 
mantelzorgers. Je kan onder andere denken 
aan: scholen, gemeente, steunpunten, 
zorgverleners etc). 

 
Werkvorm: appreciative inquiry in het klein 
(waarderend onderzoeken) 
 

1. Iedere deelnemer schrijft voor zichzelf op een 
post-it of papiertje 1 of 2 dingen die hij nu al 
goed vindt gaan m.b.t. het tot de betreffende 
vraag van het groepje (vijf vragen hierboven). 

2. Iedereen deelt kort het goede voorbeeld met 
de rest van de groep (10 min).Ga met je 
subgroepen in gesprek over de goede 
voorbeelden en wat je hiermee kunt doen. 
Wat vind je van waarde en waar zie je 
aanknopingspunten? Formuleer minimaal 
één concrete actie om dit mooie voorbeeld te 
borgen of uitbreiding te geven in jullie regio. 
Een voorbeeld van een actie is: Een vervolg 
netwerkbijeenkomst plannen om dit mooie 
voorbeeld verder uit te werken in acties. 

3. Schrijf de highlights op het online whiteboard 
(bijvoorbeeld in de betreffende slide van de 
bijgevoegde PowerPoint (bijlage 8) of het 
Zoom-Whiteboard of via https://miro.com/). 
(5 min) 

4. Bepaal met elkaar wie straks een korte ‘pitch’ 
geeft voor de rest van de groep. 

 
Als je werkt met gesprekleiders dan kunnen zij ervoor 
zorgen dat de stappen allemaal doorlopen worden en 
de tijd bewaken. 

5 min Energizer   
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Je gaat als groep tot twintig tellen. Om de beurt roept 
er één iemand uit de groep het volgende getal, zonder 
af te spreken wie. Je hoopt dat er geen twee mensen 
tegelijk het volgende getal roepen, want dan moeten 
jullie opnieuw tellen. 

20 min 
 
3 min 
per 
groepje 
 
5 min 
per 
groepje 

Plenaire terugkoppeling 
Iedere groepje (1 of 2 personen) geeft een korte 
‘pitch’ over wat er aan hun tafel besproken is. 
 
Reactie groep via de chat: 
Vraag de deelnemers om via de chat antwoord te 
geven op de vraag: 
Wat vind je van waarde in deze toelichting? 
 
Welke acties zijn van belang, welke afspraken 
kunnen we maken? 
Schrijf op het online whiteboard ‘acties, afspraken en 
vervolg’. Tijdens de pitch zijn er waarschijnlijk een 
aantal acties genoemd. Vraag bij de groep na met 
welke acties zij aan de slag willen. 

 
Je kunt voor 
de pitch 
gebruik 
maken van 
een timer 

 

5 min Afsluiting 
Vraag aan de deelnemers om in de chat te schrijven: 
Waar ga je morgen mee aan de slag? 

 
Bedankt en toelichting over vervolg 

Dagvoorzitter  
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Bijlage 1 Bevestiging 
 

Bevestiging Offline bijeenkomst 

Beste deelnemer, 

Leuk dat je op DATUM aanwezig bent bij de Netwerkbijeenkomst jonge mantelzorgers. Via deze mail 

bevestigingen we je deelname. 

De bijeenkomst start om TIJD. Vanaf TIJD staat de koffie en thee klaar. 

Programma 

15.00 uur  Opening en welkom 
15.10 uur  Korte kennismaking 
15.30 uur  Wie zijn jonge mantelzorgers en wat is de veerkrachtstraining ME-WE? 
15.45 uur   Ervaringen uit de praktijk 
16.00 uur  Pauze 
16.15 uur  Samen aan de slag 
17.00 uur  Plenaire terugkoppeling 
17.30 uur  Afronding 
 
Locatie 

De bijeenkomst vindt plaats bij LOCATIE. 

Hier vind je de routebeschrijving. 

Richtlijnen RIVM 
De RIVM-richtlijnen [CHECK OF ZE UP-to-DATE zijn] zijn leidend tijdens deze bijeenkomst. Dat betekent: 

 We houden altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar. 

 We wassen onze handen vaak en goed. Indien mogelijk neem zelf desinfecterende gel mee. 

 We schudden geen handen. 

 We niezen/hoesten in onze elleboog. 

 Je komt alleen naar de bijeenkomst als je geen klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. 
Heb je verschijnselen zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (lichte) hoest en verhoging of koorts 
(vanaf 38 graden) dan blijf je thuis. Ook wanneer één van je gezinsleden deze klachten heeft, blijf je 
thuis. 

Tot DATUM  

Indien je onverhoopt verhinderd bent, mag je een collega als vervanger laten deelnemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Bevestiging Online bijeenkomst 

Beste deelnemer, 

Leuk dat je op DATUM aanwezig bent bij de online netwerkbijeenkomst jonge mantelzorgers. Via deze 

mail bevestigingen we jouw deelname. 

De bijeenkomst start om TIJD. Vanaf TIJD kun je inloggen en alvast testen of alles werkt.  

Voor vragen of hulp nodig bij het inloggen dan kun je bellen naar: XXX 
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Programma 

14.50 uur  Online inloop 
15.00 uur  Opening en welkom 
15.05 uur  Korte kennismaking 
15.20 uur  Wie zijn jonge mantelzorgers en wat is de veerkrachtstraining ME-WE? 
15.30 uur   Ervaringen uit de praktijk 
15.40 uur  Pauze 
15.50 uur  Samen aan de slag 
16.30 uur  Plenaire terugkoppeling 
17.00 uur  Afronding 
 

Link voor inloggen 

De bijeenkomst is in PROGRAMMA. Via onderstaande link kun je inloggen. 

In de bijlage vind je een instructie voor het gebruik van PROGAMMA. Een aantal huisregels: 

- Laat je camera aan 

- Zet je geluid op mute als je niet spreekt. 

- Maak gebruik van oortjes of een koptelefoon met microfoon functie. 

- Zorg voor een rustige omgeving waar je ongestoord kunt zitten. Zorg dat je alle meldingen van je PC en 

telefoon op stil hebt staan. 

Tot DATUM  

Indien je onverhoopt verhinderd bent, mag je een collega als vervanger laten deelnemen. 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlage 2 Info/presentatie 

veerkrachtstraining ME-WE  

 
Deze PowerPoint kun je opvragen via de mail of downloaden via deze link: 

https://vilans365.sharepoint.com/:p:/s/Me-

We/EQ88VZyVK61Pvr3l38SN_NoB7BIGbA_IgGqrH1X8DB0qfg?e=gb0hVn 

Extra informatie over de veerkrachtstraining ME-WE: 

  

https://vilans365.sharepoint.com/:p:/s/Me-We/EQ88VZyVK61Pvr3l38SN_NoB7BIGbA_IgGqrH1X8DB0qfg?e=gb0hVn
https://vilans365.sharepoint.com/:p:/s/Me-We/EQ88VZyVK61Pvr3l38SN_NoB7BIGbA_IgGqrH1X8DB0qfg?e=gb0hVn
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Figuur 1: flyer over veerkrachtstraining ME-WE (flyer-me-we-veerkracht-jongeren.pdf (zorgvoorbeter.nl))  

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/flyer-me-we-veerkracht-jongeren.pdf
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Bijlage 3 Waarderend onderzoeken 
Waarderend onderzoeken 

Realiseren wat wél werkt 

Waarderend onderzoeken is een verandervisie en -aanpak, waarbij je met elkaar onderzoekt wat wél 
werkt. Het is een instrument om positieve verandering te genereren. Waarderend onderzoeken komt 
van Appreciatie Inkrijg (AI). Deze methode is in de jaren 80 ontwikkeld door David Cooperrider en 
Suresh Srivastva. 

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dat is een van de uitgangspunten van waarderend onderzoeken. 

Daarbij is de inbreng van alle betrokkenen cruciaal. Cliënten, mantelzorgers, directie, professionals, 

vrijwilligers en anderen: alle perspectieven werken samen. Gezamenlijk onderzoek je wat werkt en 

bouw je verder op successen die eerder al zijn behaald. Door de focus op wat werkt, ontstaat een 

succesvolle verandering. Eén van de hulpmiddelen van AI zijn waarderende interviews. 

 
Wat is waarderend interviewen? 
Het waarderend interview is misschien wel de meest gebruikte interventie 
van Appreciative Inquiry (AI). Je kunt waarderende interviews inzetten op veel verschillende momenten 
en ook op meerdere manieren. Het waarderend interview wordt het meest toegepast is de 
verkenningsfase. Bij een waarderend interview is een positieve vraagstelling het uitgangspunt. De 
interviewer focust op wat goed gaat, op hoogtepunten, kwaliteiten en prestaties (ipv probleem). Het 
gaat om een dialoog waarin de interviewer oprecht nieuwsgierig is naar de ander. De 
interviewer en geïnterviewde onderzoeken samen, beïnvloeden elkaar en doen beiden nieuwe inzichten 
op. Belangrijk hierbij is dat de interviewer daarbij niet zijn eigen verhaal inbrengt. De focus ligt op het 
verhaal, op het delen van een specifiek voorbeeld, een sleutelmoment. 
 
Het doel van waarderend interviewen 
Waarderend interviewen kan meerdere doelen hebben. Het kan worden ingezet als veranderkundige 
interventie: 

 Motivatie en energie: mensen zijn 6x meer gemotiveerd in hun werk als ze zich op hun sterkten 
kunnen concentreren. 

 Herstel van vertrouwen en/of het vergroten van gevoelens van eigenwaarde en trots. 

 Verbinding: mensen verbinden met de kern of identiteit van een organisatie of 
samenwerkingsverband 

 Erkenning: erkennen van bijdragen van mensen uit het verleden en heden die de persoon, organisatie 
of samenwerkingsverband gebracht hebben tot waar ze nu is. 

 Betekenis geven aan gebeurtenissen. Een verhaal duidt de werkelijkheid op een persoonlijke manier. 
Je kunt waarderend interviewen ook inzetten om goede verhalen, voorbeelden op te halen over het 
positieve kernthema. In dit geval gaat het ook om het ophalen van bepaalde kennis die je breder wilt 
delen

2
. 

 

Meer informatie over waarderend onderzoeken: 

-Movisie: https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-mantelzorgers-waarderend-onderzoeken 

-Kessels Smit: https://www.kessels-smit.com/nl/appreciative-inquiry 

 

                                                           
2 Bron: Project In voor mantelzorg-thuis en Movisie: https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-mantelzorgers-

waarderend-onderzoeken  
 
 

http://www.movisie.nl/waarderendvernieuwen
https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-mantelzorgers-waarderend-onderzoeken
https://www.kessels-smit.com/nl/appreciative-inquiry
https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-mantelzorgers-waarderend-onderzoeken
https://www.movisie.nl/artikel/samenwerking-mantelzorgers-waarderend-onderzoeken
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Bijlage 4 Infographics Jonge 

Mantelzorgers 

 

Figuur 2. Infographic hoe is het om jonge mantelzorger te zijn? 
(infographic-hoe-is-het-om-jonge-adolescent-te-zijn-die-zorgt.pdf (zorgvoorbeter.nl) 

  

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-hoe-is-het-om-jonge-adolescent-te-zijn-die-zorgt.pdf
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Figuur 3. Infographic veelbelovende strategieën voor het verbeteren van welzijn van jonge mantelzorgers.  

(infographic-hoe-is-het-om-jonge-adolescent-te-zijn-die-zorgt.pdf (zorgvoorbeter.nl) 

 

  

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-hoe-is-het-om-jonge-adolescent-te-zijn-die-zorgt.pdf
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Figuur 4. Infographic over wet- en regelgeving voor jonge mantelzorgers (deel 1).  
(Infographic Werkpakket 2_v2 nov 2019_vDEF-letterc.indd (zorgvoorbeter.nl) 

  

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-wat-zegt-wetgeving-over-jonge-mantelzorgers.pdf
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Figuur 5. Infographic over wet- en regelgeving voor jonge mantelzorgers (deel 2).  
(Infographic Werkpakket 2_v2 nov 2019_vDEF-letterc.indd (zorgvoorbeter.nl) 

 

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-wat-zegt-wetgeving-over-jonge-mantelzorgers.pdf
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Figuur 6. Infographic training voor versterking veerkracht jonge mantelzorgers (deel 1).  

(infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf (zorgvoorbeter.nl) 

 

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf


 
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Infographic training voor versterking veerkracht jonge mantelzorgers (deel 2).  

(infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf (zorgvoorbeter.nl) 

   

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf
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Figuur 8. Landelijke peiling van jonge mantelzorgers in Coronatijd. Infographic van de Alliantie jonge 
mantelzorgers (Infographic_v6-scaled.jpg (1810×2560) (jmzpro.nl))  

https://www.jmzpro.nl/wp-content/uploads/2020/12/Infographic_v6-scaled.jpg
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Bijlage 5 Tips voor Zoom en Microsoft 

Teams 
Als jullie besluiten over te gaan tot een online bijeenkomst, heb je verschillende beeldbel-programma’s 

waar je uit kan kiezen. Binnen ME-WE hebben we goede ervaringen met Zoom & Microsoft Teams. 

Hieronder een aantal tips over het gebruik van beide programma’s. Voor meer informatie verwijzen we 

je graag door naar de websites waar uitgebreide beschrijvingen staan. 

Opties van Zoom: 

 

Galleryview of Speakerview 

Rechtsboven in het scherm kun je kiezen tussen Galleryview of Speakerview. Bij Speakerview is de 

spreker in beeld. Bij Galleryview zie je iedereen in een klein schermpje. De spreker heeft dan een geel 

randje. 

Mute en Video (Let op, zorg ervoor dat er een streep door Mute staat) 

Links onderin staan de tools voor beeld (Video) en geluid (Mute). Hiermee kan je ervoor kiezen om het 

beeld en geluid, wat je zelf produceert, aan of uit te zetten. 

Chatten  

Wil je een vraag stellen of antwoord geven op de vraag van de host, klik dan op chat, onderin in het 

scherm. De balk komt rechts in het beeld te staan. 

Achtergrond aanpassen of vervagen 
Wanneer je thuis zit met een rommelige achtergrond kun je de achtergrond vervagen. Dit doe je door 
op het pijltje bij de video camera, links onder te klikken. Kies ‘choose virtual background’ en klik op een 
achtergrond die je mooi vindt. Klik op het kruisje, van ‘settings’. De achtergrond slaat automatisch op. 
 
Bijeenkomst verlaten 

We gaan er vanuit dat je de gehele bijeenkomst aanwezig zult zijn. Mocht je onverhoopt toch tussentijds 

weg moeten of is de bijeenkomst afgelopen, dan kun je de bijeenkomst verlaten door ‘Leave meeting’ 

te klikken. 

Voor meer info kijk hier: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-

guide-for-new-users 

Opties van Microsoft Teams 

Beelscherm 
Tijdens het videobellen kunnen zijn er negen personen in het scherm zichtbaar zijn. Je ziet jezelf altijd 
rechts onderin in het klein. De personen die voor aan het woord zijn, zijn zichtbaar in je scherm. De 
andere personen nemen nog steeds deel aan de bijeenkomst maar komen pas in beeld als zij iets 
zeggen. 
 
Mute en Video (Let op, zorg ervoor dat er een streep door Mute staat) 
In de zwarte balk, staan de tools voor beeld (Video) en geluid (Mute). Hiermee kan je ervoor kiezen om 
het beeld en geluid, wat je zelf produceert, aan of uit te zetten. 
 
Chatten 
Wil je een vraag stellen of antwoord geven op de vraag van de host, klik dan op het wolkje in de 
menubalk. De chat komt rechts in het beeld te staan. 
 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360034967471-Getting-started-guide-for-new-users
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Achtergrond aanpassen of vervagen 
Wanneer je thuis zit met een rommelige achtergrond kun je de achtergrond vervagen. Klik op de drie 
stippeltjes in jouw eigen beeldscherm van de menubalk en klik op ‘achtergrond aanpassen’. Hier heb je 
de optie van vervagen of kun je een andere achtergrond kiezen. 
 
Bijeenkomst verlaten 
We gaan ervan uit dat je de gehele bijeenkomst aanwezig zult zijn. Mocht je onverhoopt toch tussentijds 
weg moeten of is de bijeenkomst afgelopen, dan kun je de bijeenkomst verlaten door het rode knopje 
rechtsboven met de telefoon te klikken. 
 
Voor meer info, kijk hier: https://support.microsoft.com/nl-nl/office/vergaderingen-in-teams-e0b0ae21-

53ee-4462-a50d-ca9b9e217b67?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL 

 
 

  

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/vergaderingen-in-teams-e0b0ae21-53ee-4462-a50d-ca9b9e217b67?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/vergaderingen-in-teams-e0b0ae21-53ee-4462-a50d-ca9b9e217b67?ui=nl-NL&rs=nl-NL&ad=NL
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Bijlage 6 Powerpoint voor 

aantekeningen tijdens de brainstorm in 

online sessie 
 

De PowerPoint kun je via deze link downloaden Online whiteboard voor brainstorm.pptx of via de mail 

opvragen. Dit zijn twee voorbeeld slides. 

 

 

https://vilans365.sharepoint.com/:p:/s/Me-We/EaqXjX5urQhFsc126BTNskgBdV2NGDBJEVY-Sw5_QpabUw?e=aTIqy3
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