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Inleiding

Veel jonge mantelzorgers hebben behoefte aan een vorm van ondersteuning. Alle jonge

mantelzorgers zijn uniek, geen gezin en zorgsituatie is het zelfde en iedereen heeft andere

behoeftes. Toch wordt de behoefte aan een vorm van online ondersteuning vaak genoemd

door jonge mantelzorgers en ook door professionals, als laagdrempelige vorm van contact

met lotgenoten en steun. In dit rapport vindt u de samengevoegde resultaten vanuit

verschillende bronnen en aanknopingspunten voor (door)ontwikkeling van een app.

1. ME-WE project

Tijdens het Europese ME-WE project (Mentale-Welzijn) is in co-creatie met jonge

mantelzorgers en professionals gewerkt aan ondersteuning. Eén onderdeel wat hieruit

voortkwam is de ontwikkeling van een mobiele app. Met als grootste behoefte; uitwisseling

van ervaringen, contact met jongeren in vergelijkbare situaties door het hele land. Deze app is

ontworpen en sinds 30 juni ‘21 gratis te downloaden in de app stores. Voor de Nederlandse

context behoeft deze versie verdere updates van de beschikbare informatie.

2. Aanvulling verdere verkenning Vilans

Tijdens het ME-WE project is in 2018 een sociale media analyse gedaan. Door het snel

veranderende digitale landschap is in maart 2021 een nieuwe verkenning gedaan. Er zijn

verschillende platforms en apps met jongeren als doelgroep bekeken. Hieruit hebben we

geleerd dat de behoefte van jonge mantelzorgers om met elkaar in contact te komen, nog

niet wordt vervuld door andere online platforms. Ook waren er interessante

aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de ME-WE app.

Daarnaast is er door de Online en IT afdeling van Vilans een check gedaan naar de

mogelijkheden voor doorontwikkeling van de ME-WE app. Zij geven drie belangrijke

aandachtspunten, zorg voor: i) helderheid wat we vanuit Vilans kunnen bieden, ii) een

duidelijk beeld van de ‘markt waarde’, wat kan deze app wat bijvoorbeeld facebook niet kan?

en iii) een duidelijk beeld van de behoefte van de gebruikers.

Samenvatting

3. Online peiling Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

Naast de verdere verkenning van Vilans, is er in juni 2021 een nieuwe peiling gedaan onder 88 Nederlandse

jonge mantelzorgers door de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg. De behoeftes voor ondersteuning

onder deze steekproef verschillen. Ongeveer de helft ziet online ondersteuning als een optie waar ze

gebruik van zouden willen maken. De meeste jongeren hebben hun huidige online contact met andere jonge

mantelzorgers via whatsapp. Van de jongeren die interesse hebben in een app, is dit hoofdzakelijk voor

contact met andere jonge mantelzorgers, uitwisselen van ervaringen en tips over hoe ze beter voor zichzelf

kunnen zorgen. Dit komt overeen met de resultaten van het ME-WE project. Een verschil met het ME-WE

project is dat hier ook een duidelijke behoefte was aan betrouwbare informatie in de app, terwijl in de

peiling onder Nederlandse jongeren weinig respondenten aangeven dit belangrijk te vinden.

4. Aanvullende feedback jonge mantelzorgers

In augustus en september is feedback van zes (ex) jonge mantelzorgers op dit rapport huidige rapport

gevraagd. De feedback van de jongeren is verwerkt in de betreffende onderdelen, of opgenomen in

hoofdstuk 4.

5. Aanbevelingen

Overall kunnen we concluderen dat een groep jonge mantelzorgers behoefte heeft aan een vorm van online

ondersteuning, vooral voor contact met andere jonge mantelzorgers. Deze behoefte kan worden vervuld

door twee opties: i. doorontwikkeling van de ME-WE app, ii. Een nieuw platform ontwikkelen door een

Nederlandse beheerder, waarbij de geleerde lessen in acht worden genomen. Essentieel bij alle vormen van

ontwikkeling van ondersteuning, is dat jonge mantelzorgers zelf actief worden betrokken bij de

ontwikkeling. Daarnaast dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor vragen of problemen en dat er een

duurzaam plan voor borging is.
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Achtergrond
Wie zijn jonge mantelzorgers?

In Nederland zorgt ongeveer 6 tot 8% van de 13- tot 17-jarigen voor familie of een vriend met

een chronische ziekte, beperking, verslaving of problemen door ouderdom. Dit varieert van

zorgen maken over, zorgen dat tot zorgen voor. Zij zijn zogenoemde ‘jonge mantelzorgers’. Het

zorgen voor een ander of zorgen maken om iemand kan grote impact hebben op het welzijn

van deze jongeren. Lees hierover meer in deze infographic.

Europese ME-WE project

Vanuit het Europese ME-WE (Mentale-Welzijn) project, heeft Vilans in Nederland samen met

het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht wie deze jongeren zijn en hoe zij het beste

ondersteund kunnen worden. De ontwikkeling van ondersteuning werd in co-creatie met

jongeren en professionals gedaan.

In de periode 2018-2019 zijn in totaal 13 zogenoemde, Blended Learning Networks (BLN’s) met

jonge mantelzorgers en professionals gehouden. Met elkaar in gesprek, van elkaar leren en

met creatieve werkvormen op zoek naar overkoepelende behoeften stond centraal in deze

bijeenkomsten.

Tijdens de BLN’s is er een veerkrachtstraining ontwikkeld en getest, met zeven doelen:

positieve manieren op te doen om met uitdagingen om te gaan, het doorbreken van

inefficiënte patronen, het vergroten van het zelfvertrouwen, ruimte creëren voor nieuw

gedrag, meer in het hier en nu leven, zelfinzicht te versterken en de kracht van het sociale

netwerk te ontdekken.

ME-WE Young Carers app

Naast de veerkrachtstraining is er een Europese app voor jonge mantelzorgers ontwikkeld

tijdens het ME-WE project. De app is bedoeld om aan een belangrijke behoefte van jonge

mantelzorgers te voldoen; uitwisseling van ervaringen, contact met jongeren in

vergelijkbare situaties door het hele land. De overkoepelende gewenste thema’s en

functies staan in hoofdstuk 1.1 en 1.2 op de volgende pagina’s beschreven.

De ME-WE Young Carers app is sinds 30 juni ‘21 gratis te downloaden in de app stores van

Google & Apple en wordt technisch onderhouden door de Zweedse ontwikkelaar

Appbolaget en gefinancierd door Linneaus University.

Voor de Nederlandse context behoeft deze versie van de mobiele app verdere updates van

de beschikbare informatie en daarnaast een contactpersoon om de betrouwbaarheid van

de gegevens en veiligheid van de gebruikers te kunnen waarborgen. Omdat dit (nog) niet

het geval is, zijn de interactieve onderdelen vooralsnog uitgezet.

https://www.vilans.nl/
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/infographic-hoe-is-het-om-jonge-adolescent-te-zijn-die-zorgt.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/infographic-mewe-training-veerkracht-jongeren.pdf


1.0 Proces van ontwikkelen
Deze resultaten komen uit de 
Blended Learning Networks van het 
ME-WE project (https://me-we.eu/)

• Blended Learning Networks (BLN)

• Professionals & Jonge mantelzorgers 

• 1x per maand een bijeenkomst in Utrecht

• 13 bijeenkomsten (mei 2018 - juli 2019)

• Elkaar ontmoeten

• Leren over het project

• Ideeën uitwisselen

• Samen opdrachten maken 

• Samen eten

i) Opzet van de bijeenkomsten in Nederland

https://www.vilans.nl/


1.0 Proces van ontwikkelen

Deze resultaten komen uit de Blended Learning Networks 
van het ME-WE project (https://me-we.eu/)

ii) Start ontwikkelen eerste opzet app
Eerste stap in de ontwikkeling van de app was in duo’s te bespreken hoe de ideale app er uit zou moeten zien wat hen betreft en deze 

vervolgens te tekenen. Hierbij mocht alle creativiteit gebruikt worden en ook andere apps als voorbeeld gebruikt, geen beperkingen 

aan wat technisch haalbaar was. 

https://www.vilans.nl/


1.0 Proces van ontwikkelen
Deze resultaten komen uit de 
Blended Learning Networks van het 
ME-WE project (https://me-we.eu/)

iii) Hoe moet de app worden opgebouwd?
Tweede stap was het letterlijk opbouwen van de app met welke thema’s moeten worden besproken.

Eerst in sub-groepjes van jongeren & professionals over discussiëren en daarna een consensus bereiken in de gehele 

groep.

https://www.vilans.nl/


1.0 Proces van ontwikkelen
Deze resultaten komen uit de 
Blended Learning Networks van het 
ME-WE project (https://me-we.eu/)

iv) Beoordelen en plaatsen van de functies
Eerst individueel de functies opplakken die er echt in moeten voor jou als jonge mantelzorger of professional. Vervolgens over 

discussiëren in de totale groep.

https://www.vilans.nl/


7. Informatie over ondersteuning voor jonge mantelzorgers zelf

1.1 Welke thema’s in de app?
Deze resultaten komen uit de 
Blended Learning Networks van het 
ME-WE project (https://me-we.eu/)

1. Steun van andere jonge mantelzorgers

2. Meer bekendheid over jonge mantelzorgers

3. Hoe ga je als JMZ’er om met een crisissituatie of dringende zorg?

4. Betrouwbare informatie over de ziekte en het zorgen.

5. Veel gestelde vragen

6. Ondersteuning bij het omgaan met zorgen

https://www.vilans.nl/
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3p4yTuc7eAhXHy6QKHSwhCfsQjRx6BAgBEAU&url=http://teatriklass.blogspot.com/2009/02/lugemisest-ja-miksikesest.html?m%3D1&psig=AOvVaw2Zdm2RIIHNeIR7zPQd6Aml&ust=1542098072910476


Basisfuncties in Europese ME-WE app

1. Contacten 2. Informatie 3. Berichten plaatsen 4. Training

- Contacten JMZ’ers - Basisinformatie - Push berichten - Oefeningen

- Groepen maken - Nieuws - Werkbladen

- Verhalen/ervaringen - Dagboek

1.2 Welke functies in de app?
Deze resultaten komen uit de 
Blended Learning Networks van het 
ME-WE project (https://me-we.eu/)
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1.3 Drie onderdelen in de app

1. Contact met JMZers 2. Informatie 3. Training

Oefeningen en uitwisseling, hoe kun je 
omgaan met de zorgen die je hebt, met 
lastige situaties en jezelf ontwikkelen? De 
training bestaat uit online en offline 
onderdelen en wordt door een steunpunt 
of school gegeven. 

Betrouwbare informatie over ziektes, 
verslaving, beperkingen of aandoeningen, 
toegespitst op jonge mantelzorgers. Wat 
kun je verwachten, wat kun je doen als 
jonge mantelzorger?

‘Medeweters’ of ‘lotgenoten’ contact: 
uitwisselen van ervaringen. Weten dat je 
niet alleen bent en tips aan elkaar kunnen 
geven. 

Deze resultaten komen uit de 
Blended Learning Networks van het 
ME-WE project (https://me-we.eu/)

https://www.vilans.nl/


1.4 Screenshots ontwikkelde ME-WE app

ME-WE Young Carers app
Deze app is beschikbaar in zes Europese 
landen: Italië, Zwitserland, Zweden, Verenigd 
Koninkrijk, Slovenië en Nederland.

De app is sinds 30 juni 2021 gratis 
beschikbaar in de appstores. In het 
Nederlandse gedeelte staan de interactieve 
onderdelen van de chat en groepsfuncties 
vooralsnog uit. Om het aan te zetten is er 
een centrale contactpersoon nodig om de 
content en veiligheid te waarborgen.

De app is ontwikkeld tijdens het Europese 
ME-WE project (https://me-we.eu/), het 
beheer van de app wordt gedaan door het 
Zweedse Appbolaget en de voortzetting 
gefinancierd door de Linnaeus University.

De landingspagina
Hierop kunnen 
nieuwsberichten worden 
geplaatst en door iedereen 
op worden gereageerd.

Het informatie menu
In dit menu kunnen 
gebruikers informatie 
vinden en linkjes die hen 
naar de betreffende 
informatie wijzen. 

Het trainingsmenu
In dit menu kunnen gebruikers 
informatie vinden over de ME-
WE training, gebruik maken 
van de dagboekfunctie en 
verhalen delen en lezen.

https://www.vilans.nl/
https://me-we.eu/


1.5 Feedback op de test versie

De ME-WE app is getest tijdens 
verschillende (online) sessies met jonge 
mantelzorgers in de zes Europese 
landen. Daarnaast werd tijdens het 
wetenschappelijke onderzoek op scholen 
en bij steunpunten mantelzorg ook de 
app getest. Deze bevindingen werden 
gedeeld in een online vragenlijst.
De tests maakten ook deel uit van het 
Europese ME-WE project (https://me-
we.eu/). 
Veel feedback is reeds verwerkt in de 
doorontwikkeling van de app. De 
hiernaast genoemde punten waren niet 
meer te realiseren binnen de tijdsduur 
van het ME-WE project. 

Tops
• Icoon van de app is mooi gemaakt en duidelijk 

vindbaar op je thuisscherm van smartphone.
• De app ziet er goed uit.
• Het design van de app is begrijpelijk.
• Het design van de app voelt professioneel en 

veilig, als een veilige bron van informatie.
• Het is gemakkelijk om verschillende opties te 

vinden.
• Het is fijn om nieuws items op de 

landingspagina te hebben.
• De log-in functie is gemakkelijk te vinden. 

Tips
• De roze kleur is niet passend, jongens voelen zich hier minder 

door aangetrokken, wekt de suggestie dat de app vooral voor 
meiden is en dat wil je niet. 

➢ Voorstel om dezelfde kleuren als het ME-WE logo 
(oranje, rood) te gebruiken. 

• Het design van de app  is vrij standaard en formeel.
➢ Voorstel om minder wit te gebruiken en daarnaast 

minder scherpe randen maar bijvoorbeeld ook cirkels 
of afgeronde hoeken te gebruiken in het design.

• Staat vrij veel tekst in de app, zeker in de het linker menu.
➢ Voorstel om hier meer gebruik te maken van 

icoontjes.
• Het werd als verwarrend ervaren dat er twee menu’s zijn 

(links boven en midden onder).
• Noodgevallen knop staat een beetje verstopt.

➢ Voorstel om de ‘noodgevallen’ knop een 
prominentere plaats te geven zodat hij makkelijk en 
snel te vinden is. Bijvoorbeeld bovenaan, info over 
ME-WE mag onderaan.

• De informatie is op nieuwspagina is verouderd.  
➢ Voorstel om de informatie op nieuwspagina updaten 

en verhalen toevoegen.
➢ Voorstel om ook lokale informatie van steunpunten 

mantelzorg toevoegen, misschien een filter waarbij je 
kan filteren op locatie.  

https://www.vilans.nl/
https://me-we.eu/


2.1 Aanvullende sociale media analyse

Tijdens het ME-WE project is 
in 2018 een uitgebreide 
sociale media analyse 
gedaan. Resultaten hiervan 
zijn te vinden in dit artikel. 

Vanwege het snel 
veranderende digitale 
landschap is door Vilans in 
maart 2021 een aanvullende 
analyse gedaan van apps en 
platforms, gericht op 
jongeren. De resultaten 
hiervan vindt u hiernaast. 

Apps/webpagina’s Mogelijk interessant element voor JMZ app Let op

Grow It
Een app ontwikkeld tijdens de eerste 
lockdown om jongeren een steuntje in de 
rug te geven. Voor jongeren tussen 12-25 
jaar.

• Gamificatie (spel vorm, uitdaging aangaan)
o Voor jezelf
o Als team

• Alleen gebruik van emoticons, stickers en afbeeldingen 
toestaan in de chat i.p.v. tekst. Gebruikers kunnen dus 
kiezen uit verschillende plaatjes met woorden en 
afbeeldingen, maar kunnen niet zelf typen (veiligheid).

Jonge mantelzorgers geven aan dat ze de reden voor 
alleen emoticons, stickers begrijpen, maar toch is het 
gebruik van woorden heel belangrijk om te kunnen 
communiceren met mensen. 
Suggestie: bepaalde (kwetsende) woorden er uit filteren

Jong & Out
Een platform voor LHBTQI jongeren onder 
de 18 jaar.

• Inzet van vrijwilligers (met VOG, veiligheid)
• Gekoppeld aan face to face bijeenkomsten.
• ID check & Pagina voor ouders

Kankerspoken.nl
Een forum waar iedereen ervaringen kan 
uitwisselen over het hebben van een 
ouder of broer/zus met kanker.

• Er wordt heel laagdrempelig gebruik gemaakt van interactie 
vanuit de community.

• Als de groepsdiscussie niet op gang komt, is er een moderator 
die antwoord geeft. 

• De moderator verwijdert afwijkende berichten.

Een openbaar forum is een gemakkelijk podium voor 
reclame bedrijven, waardoor de pagina’s regelmatig vol 
staan met reclame. Dit is een risico als mensen zonder in 
te loggen dingen kunnen plaatsen op online platform voor 
jonge mantelzorgers.

Jongerendiezorgen.nl, drankjewel.nl, 
wijmantelzorgers.nl
Fora waar naar wordt verwezen op andere 
websites. Bestaan niet meer.

Niet van toepassing. Een opzichzelfstaand forum, zonder actief beheer, lijkt 
geen goede duurzame optie. 

Deeljezorg.nl
Community met mantelzorgers, met forum 
en privé chat.

Openbare groep & privé chat. Jonge mantelzorgers geven aan dat ze het platform niet 
aantrekkelijk vinden ogen, het is gericht op volwassen 
mantelzorgers en ze voelen zich niet aangesproken. 

Besloten facebookgroepen van regionale 
steunpunten zoals:
https://www.facebook.com/groups/82079
4471332835

Gebruik van filmpjes, afbeeldingen, quotes. - Facebook is van oudere generatie. Niet van huidige jonge 
mantelzorgers. 
- Gebruik van verschillende soorten media is zeker 
interessant. 

Instagram pagina’s van regionale 
steunpunten zoals: 
https://www.instagram.com/jmzwolle/

Gebruik van filmpjes, afbeeldingen, quotes. - Instagram wordt veel gebruikt door de huidige generatie 
jonge mantelzorgers. Echter, het is niet mogelijk om 
besloten groepen te vormen of discussies te starten. 
- Instagram & TikTok worden gezien als doorlinkpagina’s 
naar het jonge mantelzorgers platform/ de app.

https://www.vilans.nl/
https://www.researchgate.net/publication/346732246_The_awareness_visibility_and_support_for_young_carers_across_Europe_a_Delphi_study


2.2 Design- en technisch consult huidige ME-WE app

Deze resultaten komen voort uit een 
consult met de online en technische 
afdeling van Vilans rondom 
mogelijkheden doorontwikkeling 
van de ME-WE app (maart 2021).

Wat opvalt:

Niet gelijk duidelijk waar wat zit:
• niet heel intuïtief
• 2 menu’s, met veel functies

Onduidelijk welke functie de focus heeft:
• onderling chat, dagboek, nieuws, 

training, achtergrond info, hulp etc.

Niet alle functies lijken te werken:
• pakje kaarten, de hand, media

Twijfels of design aansluit bij doelgroep:
• maatwerk v/s standaard

Eerste advies:

1. Zorg voor helderheid: 
Er zijn veel doelen benoemd, wat is het primaire doel?

2. Zorg voor een duidelijk beeld van de ‘business value’:
Waarom kan Nederland niet zonder deze app?

3. Onderzoek naar de behoefte van de gebruikers:
Hoe groot is de behoefte binnen de doelgroep?

https://www.vilans.nl/
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3.1 Huidig online contact

33%

18%

38%

11%

ja

nee, maar ik zou dat wel willen via een
app, website of social media

nee, ik heb daar online geen behoefte aan

anders, namelijk:
- Ik ben lid van een facebook groep maar heb behoefte aan meer.

- Fysieke KOPP/KOV groep

- Ik volg wel een groep maar heb nooit echt meegedaan aan meetings

- Ja, maar de meeste die er in zitten hebben geen vergelijkbare situaties.

Heel veel steun haal ik er dus niet uit

- Ja, maar momenteel niet zo actief.

2.1 Heb jij online contact met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten?
Aantal reacties: 91 / Missende: 455

Deze resultaten komen uit een 
peiling van de Strategische Alliantie 
Jonge Mantelzorg in juni ‘21. 
https://www.jmzpro.nl/de-alliantie/

https://www.vilans.nl/


3.2 Sociale media of ander online platform

Deze resultaten komen uit een 
peiling van de Strategische Alliantie 
Jonge Mantelzorg in juni ‘21. 
https://www.jmzpro.nl/de-alliantie/

6%

6%

6%

13%

25%

31%

44%

44%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

anders, namelijk:

Tumblr

YouTube

TikTok

LinkedIn

via een andere app, namelijk:

Snapchat

op een online forum, namelijk:

Instagram

Facebook

WhatsApp

2.2 Waar zou jij online contact willen hebben met andere jonge mantelzorgers?
Aantal reacties: 16 / Missende: 530

https://www.vilans.nl/


3.3 Behoeftes voor een app

2.3 Als er een App komt voor jonge mantelzorgers, wat moet die app jou dan zeker bieden?
Aantal reacties: 46 / Missende: 500

4%

20%

28%

28%

33%

33%

54%

70%

76%

78%

iets anders, namelijk:

een dagboek-functie

oefeningen waardoor ik de zorgsituatie beter leer begrijpen

informatie over de ziektebeelden/beperkingen/stoornissen/...

nieuwsberichten over jonge mantelzorgers

een spel of challenge om samen te spelen

informatie over waar ik hulp kan vinden

tips over hoe ik beter voor mezelf kan zorgen

verhalen/ervaringen van andere jonge mantelzorgers

contact met andere jonge mantelzorgers

- Dat je kan klagen maar wel op een grappige, positieve manier

Informatie over wat je te wachten staat: mentorschap, bewindvoering etc.

(Maar dat zou ook op een website kunnen, een app moet wel meer bieden dan

alleen informatie, voordat ik het zou downloaden)

Deze resultaten komen uit een 
peiling van de Strategische Alliantie 
Jonge Mantelzorg in juni ‘21. 
https://www.jmzpro.nl/de-alliantie/

https://www.vilans.nl/


4. Reacties JMZ’ers op dit rapport over online ondersteuning
Feedback van zes (ex) jonge mantelzorgers op 
de resultaten van dit rapport over online 
ondersteuning voor jonge mantelzorgers. De 
feedback is opgehaald in augustus en 
september 2021. 

1. Wat is je eerste reactie op dit rapport over online ondersteuning voor JMZ’ers?
• Ik vind het een heel duidelijk overzicht waarin duidelijk wordt gemaakt hoe we te werk zijn gegaan gedurende 

periode en wat ook de stappen zijn geweest in dit proces. Daarnaast niet alleen het proces van de app meegenomen, 
maar ook het ontmoeten, kennismaken. Daarnaast nemen jullie ook goed de feedback-punten mee van (ex) jonge 
mantelzorgers.

• Ik vind het super interessant om te lezen wat er uit het hele project naar voren is gekomen en ben ook super 
benieuwd naar de uiteindelijke app en in hoeverre deze helpt in de ondersteuning van jonge mantelzorgers.

• Ziet er goed uit, ook de info klopt ook met wat we hebben besproken toen en alles is duidelijk uit gelegd. Verder de 
plaatjes er bij maakt het nog duidelijker

• Er zitten veel plaatjes/grafieken/beeld in het rapport. Dat maakt het duidelijker. Ook ziet het er meteen 
vrolijker/gezelliger uit.

• Het komt bij de aanbevelingen voor mij niet echt uitnodigend over om de app te maken. Het komt over als veel werk 
en geld om de app/platform op te zetten/door te laten gaan. Terwijl ik wel denk dat het een landelijke app/platform 
nuttig is om te hebben in Nederland.

2. Wat vind je opvallend?
• Ik vind het opvallend dat er ook zo veel jonge mantelzorgers zijn die geen behoefte hebben aan online contact met 

anderen. Ik zou daar zelf namelijk zeker wel voor open staan. Ik ben dan ook wel heel erg benieuwd waarom die 
groep mensen er geen behoefte aan heeft: ervaren zij voldoende steun uit de directe omgeving of vinden zij 
bijvoorbeeld de drempel van een digitale app te hoog?

• Dat het hele rapport gebaseerd is op de jonge mantelzorgers en niet op de professionals. Dit is voor mij echt een top 
punt omdat je je zo als jonge mantelzorger ook gehoord voelt.

• App is vrij lastig te vinden in de app store, het is pas de 24e app (bij mij) die verschijnt wanneer er wordt gezocht op 
ME-WE. 

• Uit de peiling komt maar relatief weinig dat JMZ’ers behoefte hebben aan informatie over 
ziektebeelden/beperkingen/stoornissen. Tijdens de BLNs speelde dit juist wel.

• Uit de peiling komt ook dat vooral het stuk van contact hebben met andere JMZ’ers belangrijk wordt gevonden. Dit 
stuk heeft nog niet gewerkt in de proefversie van de app (tenminste bij mij niet). Ik ben dus wel benieuwd hoe dat er 
uit gaat komen te zien. Is de app dan een ontmoetingsplek of een plek om contact te onderhouden? Want dat laatste 
zou ik (persoonlijk) sneller via Whatsapp doen. 

3. Is er iets wat je verrast?
• Ik ben met name verrast dat er ook zo veel jonge mantelzorgers zijn die geen 

behoefte hebben aan online lotgenoten contact. 

• Er zijn bij mij niet echt punten wat mij verrast in dit rapport, dit ook mede doordat ik 
alle bijeenkomsten aanwezig ben geweest en ook precies herken wat wij hebben 
gedaan in dit rapport.

• Bij de tops staat dat de app professioneel aanvoelt, maar met de besturing op IOS 
vind ik dit toch wat minder over komen (kan niet echt uitleggen waarom). 

• Jammer dat de interactieve onderdelen van de app nog uit staan, hierdoor heeft de 
app niet heel veel toegevoegde waarde in vergelijking met snel iets opzoeken op 
google over een aandoening. Dit in combinatie met bovenstaande lijkt niet echt een 
goed ‘recept’ voor veel gebruikers, terwijl je dit juist wel wil hebben (met name 
omdat alle zorgsituaties anders zijn en lotgenoten elkaar dan makkelijker kunnen 
vinden)

• Mij verrast de cijfer in de statistieken heel erg. Dat jonge mantelzorgers online 
minder contact willen zoeken met andere JMZ’ers. Hier heb ik wel behoefte aan en 
ook in de BLNs was dit veel genoemd. 

• Dat er uit de peiling zo weinig behoefte is aan informatie over 
ziektebeelden/beperkingen/stoornissen. Ik heb hier wel behoefte aan, en tijdens de 
BLNs werd dit ook herkend. 
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4. Reacties JMZ’ers op dit rapport over online ondersteuning (vervolg)

7. Wat wil jij ons nog meegeven?
• Ik denk dat het wel een echte toevoeging is om ook de interactieve delen in NL open te stellen. Ik 

denk namelijk dat jonge mantelzorgers het meest hebben aan dit onderdeel van de app.

• Ook zou ik ervoor zorgen dat je zodra je een symbool opent in de app meteen kan lezen wat er 
onder dat kopje wordt verstaan. Ik vind namelijk kopjes als de hand en pakje kaarten niet heel 
duidelijk.

• Bij 2.3 staan ook duidelijk de behoeftes van JMZ’ers aangegeven. Ik vind ook wel dat hier prioriteit 
aan mag worden gegeven bij het verder ontwikkelen van de app, of het regelen van een 
contactpersoon

• Ga zo door met het verder ontwikkelen en ook de punten voor aanbevelingen zijn echt dingen om 
mee verder te gaan om het nog beter te krijgen.

• Het aanmaken van standaard subgroepen (bijv. voor JMZ’ers met een ouder met een psychische 
stoornis, JMZ’ers met broer/zus met aandoening A), waarbij mensen zelf kunnen kiezen of ze lid 
willen worden van die groep. Zo vergroot je de kans om lotgenoten te vinden. 

• Voorkeur is aanbeveling 2 (ontwikkelen eigen platform), eigenlijk zijn alle voordelen al genoemd in 
het rapport en op deze manier kan de app veel persoonlijker worden gemaakt voor een kleinere 
doelgroep (alleen mensen in NL).

• Jullie hebben het top gedaan en het was super om met dit project mee te mogen doen! Hiervoor 
wil ik jullie heel erg bedanken!

• Succes met het vinden van een organisatie die dit wil gaan oppakken. Ik hoop echt dat het gaat 
lukken en dat de app uiteindelijk voor iedereen beschikbaar en goed werkend komt

4. Waar ben je het mee eens?

• Meerdere jongeren geven aan dat de kleur van de app iets neutraler moet zijn. Bijvoorbeeld de 
kleuren van ME-WE zouden er goed voor lenen

• Ook geven jongeren aan dat ze het goed vinden en belangrijk dat er goed wordt geluisterd naar 
jonge mantelzorgers. 

• De drie doelen in de app worden als belangrijk gezien. Met als kanttekening dat het essentieel is 
dat het derde doel, training, ook in real life wordt gegeven.

• Als laatste was er herkenning dat de twee menu’s in de app nog steeds verwarrend zijn. 

5.  Waar ben je het mee oneens?
• Ik vind de app er niet onpersoonlijk uitzien, maar juist duidelijk. Ik heb persoonlijk het idee dat ik 

een duidelijke app prettiger zou vinden dan een hele hippe en mooie app.
• Ik ben het met geen enkel punt oneens in dit rapport, dit mede doordat ik elke bijeenkomst 

aanwezig ben geweest. Wel verschillen de meningen in wat is nu belangrijk in de app, maar alle 
punten van (alle) mantelzorgers worden wel meegenomen in dit rapport.

• Nergens eigenlijk zoals het nu beschreven is, zie ik het ook.

6. Zijn er verder nog dingen die we niet moeten vergeten?
• Zorg dat er reclame gemaakt wordt voor de app en deze dus algemeen bekend wordt onder 

jonge mantelzorgers. Mogelijk door hier op scholen reclame over te maken d.m.v. mailtjes of 
flyers.

• Wanneer de app verder wordt ontwikkeld, moet er niet vergeten worden om ook het (resultaat) 
te delen met mantelzorgers en ook hierbij vragen om feedback aan mantelzorger(s) zodat hier 
daadwerkelijk gebruik van gemaakt gaat worden door ze.

• Maak het in de app of ergens ander niet te zwaar voor jonge mantelzorgers. Ook regelmatig iets 
leuks er op zetten. Anders krijgt het zo negatieve belading over het begrip JMZ’ers heen vind ik.

• Ik hoop dat er een organisatie gaat zijn die deze taak op zich kan en wil nemen. Ik hoop wel dat 
de organisatie die het gaat doen, het ook serieus doet. Niet dat er een net-niet-versie komt. Als 
de app wordt doorgezet, hoop ik dat het ook goed gebeurt zodat JMZ’ers er echt iets aan 
hebben. 
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5. Aanbevelingen (optie 1)

1. Gebruik maken van de ME-WE app, informatie updaten passend bij context.

Voordelen
⁺ Voor de ME-WE app is al de basis gelegd die zo kan worden overgenomen.

⁺ Jongeren kunnen binnen de app ook schakelen naar andere talen en landen en contact leggen met buitenlandse jongeren.

⁺ Technische beheer en toegang in app stores wordt komende tijd gefinancierd door Linnaeus University in Zweden. 

Aandachtspunten
‼ Wanneer er plannen worden gemaakt voor doorontwikkeling of updates, betrek altijd jongeren zélf (ook een voordeel). 

‼ Vraagt om een centraal aanspreekpunt in Nederland die de app op de achtergrond beheert qua veiligheid (aanspreekpunt bij misbruik 
van de app) en content updaten.
Afhankelijk van hoeveel de app wordt gebruikt in NL, zal dit al gauw een halve dag in de week in beslag nemen voor 1 persoon.

‼ Weinig ruimte voor doorontwikkeling van design en technische aspect van de app terwijl er nog veel feedback (zie 1.5 en 3.2) openstaat. 

‼ Bij vragen of problemen schakelen met de beheerder in Zweden in het Engels. Tijdens het ME-WE project duurde het gemiddeld een 
week voordat er reactie is van de beheerder uit Zweden en oplossingen zijn aangedragen. 
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5. Aanbevelingen (optie 2)

2. Ontwikkelen eigen app/platform met behulp van de geleerde lessen.

Voordelen
⁺ Samen met gebruikers ontwerpen. Betrek bij iedere nieuwe opzet jonge mantelzorgers zelf actief! Neem de feedback 

punten van 1.5 mee in de eerste opzet van een nieuwe app.
⁺ Met een Nederlandse ontwikkelaar schakelt het sneller/makkelijker. 
⁺ Goed aan te passen naar onze eigen wensen, specifiek de Nederlandse context, sneller feedback van de gebruikers 

kunnen verwerken.
⁺ Opnieuw ontwikkelen biedt kansen om de geleerde lessen toe te passen.
⁺ Ook gemakkelijker om te blijven ontwikkelen, niet afhankelijk van de Zweedse partners. 

Aandachtspunten
‼ Denk aan het onderhoud en financiering voor in de app stores. Een app is nooit af, wordt altijd doorontwikkeld op 

technisch vlak maar ook op inhoud is het van belang dat informatie regelmatig wordt geüpdatet.
‼ Denk aan privacy; onderzoek de mogelijkheid van samenwerken met vrijwilligers zoals bij het platform Jong & Out.
‼ Mogelijk koppeling met lokale steunpunten; filteren op regio, wat is er te doen, met wie kan je contact opnemen?
‼ Denk aan dat je altijd 1 moderator nodig hebt die het platform/app beheert.
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Deze rapportage is samengesteld op basis van resultaten uit het Europese ME-WE project 
(https://me-we.eu/), aangevuld met een peiling onder jonge mantelzorgers vanuit de 
Strategische Alliantie en een verdere verkenning van Vilans.
De resultaten geven inzicht in de behoefte van jonge mantelzorgers en bieden 
aanknopingspunten om een online platform te (door)ontwikkelen, waar jonge mantelzorgers 
ervaringen kunnen uitwisselen, informatie kunnen vinden en leren met de situatie om te 
gaan, specifiek voor de Nederlandse context rondom jonge mantelzorgers. 

Voor meer informatie over deze rapportage kunt u contact opnemen met Vilans.

Nynke de Jong
n.dejong@vilans.nl
0622810546

https://me-we.eu/
mailto:m.sterenborg@vilans.nl
https://www.vilans.nl/

