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Werken met de landkaart ‘Verder in samenwerken’ 
 
Zorg je voor iemand? 
 
Goede samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten wordt steeds belangrijker. 
Maar ‘goede samenwerking’ betekent niet voor iedereen hetzelfde. De kaart Verder in 
samenwerken geeft je inzicht in wat jij belangrijk vindt in samenwerking. 
 
Met de kaart ga je na wat de waarde is van goede samenwerking. Als naasten met elkaar of 
samen met beroepskrachten. Op basis daarvan kun je onder woorden brengen wat voor jou 
belangrijk is. Dit helpt je om afspraken maken met zorgmedewerkers. Heb je geen tijd om te 
reflecteren? Misschien is dat wel een van de duidelijkste signalen dat het nodig is om juist eens 
stil te staan. Reis langs de bossen, dorpen en gebergten op deze kaart of maak zelf een kaart, en 
deel je bevindingen met elkaar.  
 

 
 
 
 
 

Werkvormen voor mantelzorgers 
 
Zelf een kaart maken 
Er zijn meerdere manieren om met landkaarten te werken. Hieronder lees je er twee. Voel je vrij 
om de landkaart op een andere manier in te zetten als dat beter bij je past. 
 
Algemene werkwijze: 

• Stap 1. Kies het thema. In dit geval verder in samenwerken, met als belangrijkste vragen: 
Wat vind je belangrijk bij een goede samenwerking? Wat wil je juist voorkomen? 

• Stap 2. Brainstorm. Schrijf alle associaties – woorden en beelden – op die in je opkomen 
rond dit thema. Wat speelt er voor jou? Denk eens aan vragen als: hoe gaat het met de 
afstemming? Wat doe je als het even niet gaat? Waarom doe je wat je doet? 

• Stap 3. Bedenk hoe deze woorden er op een kaart uit zouden zien. Zie je ergens als een 
berg tegen op? Teken dan een berg. Teken vervolgens de onderdelen op de kaart en 
verbind ze met (spoor)wegen. Kijk voor voorbeelden in de Inspiratie Index, op de kaart 
Verder in samenwerken of naar de korte film op de website. 

 
1. Samen met de familie een kaart maken 

 
Wanneer iemand uit de familie zorg nodig heeft, heeft dat impact op iedereen uit de familie. 
Maak met elkaar een landkaart om te bespreken hoe jullie als gezin of als familie aankijken 
tegen de ‘samenwerking’. Op het eerste gezicht lijken de taken en verantwoordelijkheden 
organisch verdeeld, maar het kan best goed zijn om daar eens met elkaar naar te kijken. 
Misschien wordt het iemand te veel of kan iemand anders iets juist heel goed. 
 
Hoe pak je dat aan? Een manier is dat eerst iedereen voor zichzelf een landkaart maakt 
volgens de algemene werkwijze. Deze kaarten zijn een basis voor een gezamenlijke kaart. Hoe 
ziet het familielandschap eruit? Zijn er overeenkomsten? Mogen de verschillen er zijn? Hoe 
kun je elkaar steunen? 
 
Een andere manier is om meteen samen aan een grote landkaart te werken. Geef iedereen 

Ben je een zorgprofessional? Dan kun je de landkaart als instrument aanreiken aan 
mantelzorgers of familieleden. Zij kunnen dan bepalen of ze op basis hiervan het 
gesprek willen verdiepen. 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Landkaart-verder-in-samenwerken-klein-IvMz.pdf
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dan de gelegenheid om een bijdrage te leveren. 
 
Tips: 
• Gebruik bij een gezamenlijke kaart een groot vel papier, bijvoorbeeld A3. Zo is er ruimte 

voor iedereen om te schrijven en te tekenen. 
• Soms is het handig om een gespreksleider te kiezen. Hij of zij houdt de tijd in de gaten en 

zorgt dat iedereen aan bod komt. www.invoormantelzorg.nl 
• Maak eventueel afspraken over feedback geven. Bijvoorbeeld dat ieders inbreng op de 

kaart mag, ook als de deelnemers verschillen van inzicht. 
 
2. De kaart bespreken met beroepskrachten 

 
Als mantelzorger kun je beroepskrachten met jouw landkaart inzicht geven in jullie situatie. 
Dit kan door: 
 
Een gesprek één-op-één 
Gebruik de landkaart om samen een beeld te vormen over hoe het met de samenwerking 
tussen jou en de zorgmedewerkers gaat. 
• Zorg dat je een door jou/jullie (deels) ingevulde landkaart paraat hebt. Gebruik daarbij 

bovenstaande stappen. 
• Geef een korte uitleg van wat je wil doen. De centrale vraag in het gesprek is: Wat vinden 

wij belangrijk bij een goede samenwerking? 
• Leg de landkaart Verder in samenwerken voor jullie neer en nodig de zorgmedewerker uit 

om vragen te stellen. Wat ziet hij? Wat is duidelijk en wat juist niet? Wat valt op? Waar 
vinden jullie elkaar? 

• Op de achterzijde kunnen jullie eventueel een eigen kaart maken met de bevindingen.  
• Neem de laatste 10 minuten van het gesprek om stil te staan bij welke afspraken jullie 

maken op basis van de kaart. 
 
Download de landkaart op de website van het Expertisecentrum Mantelzorg. 
 
Meer weten? 
Neem contact op met Wilco Kruijswijk: w.kruijswijk@movisie.nl of Larix Bouwman: 
l.bouwman@vilans.nl.  
 

http://www.invoormantelzorg.nl/
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/?id=9095
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