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WELKOM



Bouwstenen voor Mantelzorgbeleid

1. Betrek mantelzorgers
2. Ga voor maatwerk
3. Regie en keuzevrijheid
4. (H)erkenning en waardering
5. Samenhang in beleid

Twee webinars....
Rol beleid binnen 

capability-benadering  
onduidelijk

Mantelzorgbeleid kan 
verschillende 

betekenissen hebben

‘Hulpbron’ (zie bijv. Javornik, 
2014; Hoogenboom, Kruiswijk en 
Yerkes, 2015; Yerkes en Den Dulk, 
2015; Kurowska, 2018; Yerkes en 

Javornik, 2018; Yerkes et al., 2019)

‘Conversie factor’ (zie bijv. 
Hobson, 2014; Hvinden en 

Halvorsen, 2018; Koslowski en 
Kadar-Satat, 2018; Kurowska, 2018)



Onze belofte

Voorbeelden uit de praktijk van 

alledag met de link naar 

mantelzorgbeleid!



www.mantelzorg.nl/webinarkvz

(Ver)volg MantelzorgNL

http://www.mantelzorg.nl/webinarkvz


Geef ruimte aan mantelzorg!





Komende uur..

o Keukentafel

o Nieuwe spelers in het veld: Betaalde 
mantelzorgondersteuning

o Aan de slag



Vraag

Hoe wordt er, in jouw gemeente, 

ruimte gemaakt voor de 

mantelzorger 

tijdens het keukentafelgesprek?

Hoe wordt er, in jouw gemeente, 
ruimte gemaakt voor de 

mantelzorger 
tijdens het keukentafelgesprek?



Voorbeeld



Belang van de mantelzorger

• Terug naar de capability-benadering

• One size fits all?

• Ruimte bieden om dat gesprek te voeren
o Informatie geven

o Vraagverheldering

o Gespreksmateriaal om bewustwording te stimuleren



https://mantelzorg.nl/pagina/voor-
professionals/academie/trainingen
-voor-professionals-in-de-
zorg/goed-samenspel-met-
mantelzorgers-voor-leden-van-het-
sociaal-wijkteam

Goed samenspel met 
mantelzorgers

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/academie/trainingen-voor-professionals-in-de-zorg/goed-samenspel-met-mantelzorgers-voor-leden-van-het-sociaal-wijkteam


Gat tussen vraag en aanbod, leidt tot nieuwe 
dienstverleners

Nieuwe stakeholders



REGISSEUR

Maak aanbod toegankelijk

Pak je rol



Hoe betrek jij deze 
nieuwe partners?

In de praktijk...



Aan de slag...

De week van de jonge mantelzorger



Aan de slag...

1. Breng aanbod en vraag bij elkaar
2. Erken het belang van maatwerk
3. Stel lokale respijtcoördinator aan
4. Verbeter toegang tot voorzieningen
5. Samenwerking
6. Ontregel procedures
7. Zorg voor samenhangend aanbod



Aan de slag...

MantelzorgNL ondersteunt gemeenten en werkgevers bij het
vormgeven van mantelzorgbeleid door te informeren en te
adviseren. We vertalen landelijke ontwikkelingen naar lokaal beleid.
Hiermee legt MantelzorgNL verbindingen tussen politiek, beleid en
praktische ondersteuning. Door je via een abonnement aan
MantelzorgNL te binden maak je onderdeel uit van ons
kennisnetwerk en krijg je toegang tot tal van handige tools.



Volg MantelzorgNL

• We werken toe naar een 
praktische scan van 
mantelzorgbeleid- en 
ondersteuning

• Betrek MantelzorgNL bij 
het in kaart brengen van 
de ruimte voor 
mantelzorg.

• Vrijblijvend gesprek: 
advies@mantelzorg.nl

mailto:advies@mantelzorg.nl


Bedankt!

www.mantelzorg.nl/webinarkvz

Vragen of een verhaal om te delen? Mail ons:

Advies@mantelzorg.nl

http://www.mantelzorg.nl/webinarkvz

