
Interactief 
mantelzorgbeleid

Interactief, waarom zou ik?
Er is veel informatie over mantelzorgers en hun ondersteu-

ningswensen voorhanden. Vaak kan worden volstaan door  

de landelijke feiten, cijfers en ontwikkelingen te vertalen naar  

de lokale situatie in uw gemeente. Ook bestaan er talloze 

voorbeelden van gemeentelijk mantelzorgbeleid die u kunt 

gebruiken ter inspiratie. Toch blijft de betrokkenheid van 

mantelzorgers bij de beleidsontwikkeling noodzakelijk om 

beleid te realiseren dat draagvlak heeft, daadwerkelijk  

tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoeften en recht  

doet aan de diversiteit van de brede groep mantelzorgers in 

uw gemeente. 

7 redenen om beleid interactief vorm te geven
1. U heeft meer draagvlak voor het beleid.

2.  U krijgt veel bruikbare informatie die als bouwstenen 

voor het beleid kunnen dienen.

3.  De kwaliteit en uitvoerbaarheid van het beleid worden 

verbeterd.

4. Er wordt een hoger ambitieniveau gerealiseerd.

5.  De samenwerking met en tussen externe partijen wordt 

verbeterd.

6. Het contact met de vrijwilligers wordt verbeterd.

7. Het is wettelijk verplicht.

Verschil tussen mantelzorgers
Interactieve beleidsvorming omvat meer dan het raadplegen  

van de Wmo-adviesraad. De doelgroep mantelzorgers is vaak 

veel breder dan de vertegenwoordiging die ze hebben in de 

Wmo-raad. Denk aan allochtone mantelzorgers, jonge mantel- 

zorgers en mantelzorgers van mensen met een psychiatrische 

aandoening. Passende ondersteuning in uw gemeente vraagt 

om raadpleging van de diverse groepen mantelzorgers.

Met wie?
Wanneer we spreken over interactieve beleidsvorming met 

mantelzorgers, doelen wij op de participatie van de doelgroep 

mantelzorgers zelf, niet de organisaties die hen ondersteu-

nen. Sommigen van hen zijn aangesloten bij lokale of regiona-

le platforms die de belangen van mantelzorgers behartigen.  

Ruim 60 procent van de gemeenten geeft aan dat hun interactieve beleidsvorming met 

mantelzorgers en vrijwilligers voor verbetering vatbaar is. Dat blijkt uit de nulmeting 

van de basisfuncties die MOVISIE en de CMO’s in 2009 hebben uitgevoerd in het project 

‘Goed voor elkaar’. Een deel daarvan wil graag, maar weet niet goed hoe ze hen op een 

passende manier bij beleidsvorming kunnen betrekken. Mantelzorgers zien zichzelf niet 

als mantelzorger en hebben zich niet georganiseerd. Hen bereiken vraagt de nodige 

inspanning. 
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Naast mantelzorgers ook mantelzorgonder-
steuners betrekken
Betrek bij het opstellen van mantelzorgbeleid ook mantelzor-

gondersteuners uit verschillende organisaties en burger- 

initiatieven die in hun bezigheden op een of andere wijze in 

contact komen met mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan het 

Wmo-loket, wijksteunpunt, steunpunt mantelzorg, vrijwil-

lige zorgorganisaties, zoals: welzijnsorganisaties, huisartsen, 

Woon Zorg Centra, GGZ-instellingen, gehandicapteninstel-

lingen, ouderenadviseurs, patiënten- en familieorganisaties, 

(school)maatschappelijk werk, bezoekdiensten van kerken en 

migrantenzelforganisaties. MOVISIE heeft voor gemeenten 

een stappenplan opgesteld waarin de belangrijkste overwegin-

gen, omstandigheden en te maken keuzes voor het interactief 

beleidsproces met mantelzorgers zijn opgenomen. Door dit 

stappenplan te doorlopen, vragen te beantwoorden en keuzes 

te maken, krijgt u een beeld van hoe u mantelzorgers in uw 

gemeente kunt betrekken bij beleid.

Het stappenplan bestaat uit acht stappen:

1. Bepaal uw visie op mantelzorg(ondersteuning).

2.  Bepaal uw comfortzone op de participatieladder en  

inventariseer de risico’s.

3.  Bepaal uw visie op betrekken van mantelzorgers en de 

voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

4.  Bepaal in welke beleidsfase(n) u mantelzorgers wilt 

betrekken.

5. Bepaal welke instrumenten u in wilt zetten.

6. Bepaal welke mantelzorgers u wilt betrekken.

7. Zorg voor draagvlak en start met de uitvoering. 

8. Evalueer het interactieve proces en de resultaten.

De stappen staan samen met een aantal goede voorbeelden 

van gemeenten beschreven in de publicatie ‘Samen met man- 

telzorgers beleid opstellen’. Dit stappenplan is geen blauwdruk, 

maar biedt een handvat om het proces vorm te geven. Interac-

tief beleid is altijd maatwerk, elke situatie is immers anders en 

vergt een eigen, passende aanpak. Hieronder laten we zien hoe 

u interactieve beleidsvorming zou kunnen aanpakken.

Kookworkshop voor mantelzorgers
Mantelzorgers zijn niet georganiseerd en dus lastiger te berei-

ken dan vrijwilligers. Maar alleen al met de titel van dit inter-

actieve beleidsinstrument maakt u een goede kans. Zo werkt 

het. Nodig op zaterdagochtend mantelzorgers uit, samen met 

de wethouder en beleidsambtenaar. Alle deelnemers schrijven 

hun recept op een placemat: de ingrediënten van de zorg die 

ze geven en hoe ze het doen (bereidingswijze). Vervolgens 

wisselen de deelnemers recepten uit. Ervaring leert dat de sug-

gesties voor verbeteringen van het beleid vrijwel automatisch 

op tafel komen. Handig als u een goede persoonlijke relatie 

wilt opbouwen met mantelzorgers. 

Werken aan wensen: geschikt voor jonge 
mantelzorgers
Jonge mantelzorgers en allochtone mantelzorgers kunt u peilen  

via de methode Werken aan wensen. Concreet gaat het om drie 

panelgesprekken waar u maximaal twaalf mantelzorgers voor 

uitnodigt. In gesprek 1 worden alle klachten over de gemeente 

geuit. De facilitator zet de klachten om in wensen. In gesprek 2  

worden de prioriteiten aangebracht die in gesprek 3 uitmonden  

in concrete actiepunten. Werken aan wensen is een handige 

methode om specifieke groepen mantelzorgers te bevragen en 

ook met hen de diepte in te duiken. Bovendien heeft het een 

empowerende en activerende werking: mantelzorgers worden 

gestimuleerd om gezamenlijk actie te ondernemen om zelf hun 

wensen realiteit te laten worden. Bijvoorbeeld door met u een 

gesprek aan te vragen. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over interactieve beleidsvorming 

op www.movisie.nl/interactievebeleidsvorming. Daarnaast 

kunt u voor vragen over dit thema contact opnemen met Roos 

Scherpenzeel (030 789 20 65, r.scherpenzeel@movisie.nl) .

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project ‘Goed voor 

Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij de implementa-

tie van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. Infor-

matie over Goed voor Elkaar vindt u op www.movisie.nl.




