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Inleiding
Er is steeds meer kennis beschikbaar over wat werkt in de 
aanpak van sociale vraagstukken. Movisie verzamelt deze kennis 
systematisch in onder meer de Wat werkt bij-dossiers en de  
databank Effectieve sociale interventies. Denk daarbij aan vraag-
stukken als eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, werk naar 
vermogen, schulden, dakloosheid of huiselijk geweld.

Deze kennis landt niet vanzelf in de praktijk. Hiervoor is een 
samenspel nodig van eigen professionele expertise en ervarings-
kennis, en de voorkeur van de doelgroep. Ook vergt het tijd en 
ruimte om samen te reflecteren op hoe deze kennis te benutten 
om de bestaande beleids- en uitvoeringspraktijk te verrijken. 

Inhoud
Een leer- en verbetertraject brengt vertegenwoordigers van 
lokale partijen, die verbonden zijn aan een specifiek sociaal 
vraagstuk, bij elkaar. Deze toolkit biedt handvatten voor het op-
zetten van een lokaal samenwerkingsverband en een plan van 
aanpak voor een leer- en verbetertraject. Door het volgen van 
vijf stappen komen we tot een gezamenlijke verbeterambitie, 
verbeteracties, vormgeven van de uitvoering, mogelijkheid om 
hiervan te leren en de borging van het resultaat. De toolkit be-
vat concrete werkvormen om de eigen expertise, de ervaringen 
van de doelgroep en bestaande kennis optimaal te benutten. 

De inhoud van de toolkit is gebaseerd op eerdere ervaringen 
met de leer- en verbetertrajecten Doen wat werkt in de aanpak 
van armoede in Amersfoort en Doen wat werkt in het bereiken 
en ondersteunen van jonge mantelzorgers in de regio Leiden en 

de gemeente Bronckhorst. De werkvormen zijn gebaseerd op de 
leer- en verbetertrajecten rondom jonge mantelzorgers.

Opzet
Het doorlopen van de vijf stappen van een verbetertraject kost 
tijd. Per stap wordt er minimaal een bijeenkomst georganiseerd. 
Vanaf stap 3 is het belangrijk om meer tijd in te plannen tussen 
de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen deelnemers ook echt met 
de afgesproken verbeteracties aan de slag gaan. De doorloop-
periode van een leer- en verbetertraject ligt tussen de 1,5 tot  
2 jaar. 

In het voorbeeld van het leer- en verbetertraject Doen wat 
werkt voor Jonge mantelzorgers koos men ervoor om relatief 
intensieve bijeenkomsten van steeds 2,5 uur te houden om tot 
een gezamenlijke verbeterambitie en verbeteracties te komen. 
In stap 3 worden er vaker en kortere bijeenkomsten georgani-
seerd. In coronatijd gebeurde dit hoofdzakelijk digitaal. De tijd 
die men buiten de bijeenkomsten om besteed aan de uitvoering 
van verbeteracties, is afhankelijk van de aard van deze verbe-
teracties. De hiervoor beschikbare tijd verschilt bovendien per 
deelnemende organisatie en is ook afhankelijk van hun rol ten 
opzichte van de doelgroep. 

Deze toolkit is bestemd voor medewerkers van landelijke ken-
nisinstituten, lokale expertisecentra en/of gemeenten die een 
leer- en verbetertraject willen initiëren en/of het proces willen 
begeleiden. De informatie uit deze toolkit over hoe een leer- en 
verbetertraject wordt ingericht, is bedoeld ter inspiratie. De 
invulling van het traject is uiteindelijk altijd maatwerk. 

https://www.movisie.nl/weten-wat-werkt
https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-interventies
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De aanloopfase

1. Oriënterend gesprek
Allereerst ga je als initiatiefnemer in gesprek met enkele 
mogelijke mede-initiatiefnemers. Idealiter bestaat de 
initiatiefgroep uit circa 5 initiatiefnemers vanuit de gemeente 
(beleid), een maatschappelijke organisatie die lokaal actief is op 
het desbetreffende sociale vraagstuk (praktijk, uitvoering) en 
een kennisinstituut of expertisecentrum (beschikbare kennis). 
Voor sommige vraagstukken kan het een meerwaarde zijn om 
ook ervaringsdeskundigen (ervaringskennis) te betrekken in de 
initiatiefgroep. In het kader hiernaast geven we een voorbeeld 
van de onderwerpen die in een dergelijk oriënterend gesprek 
aan bod kunnen komen.

Wanneer de initiatiefnemer en de mede-initiatiefnemers 
hebben besloten dat een leer- en verbetertraject een mooie 
vorm is om samen lokaal een sociaal vraagstuk aan te pakken, 
wordt de definitieve initiatiefgroep geformeerd. Let daarbij 
op dat er vanuit de initiatiefgroep zowel een kort lijntje is 
naar het politieke mandaat binnen de gemeente (wethouder, 
gemeenteraad) als voldoende mobilisatiekracht om ook andere 
partijen te betrekken (lokaal netwerk). 

ONDERWERPEN VOOR EEN ORIËNTEREND GESPREK

• Wat is de actuele stand van zaken binnen de gemeente 

op desbetreffend sociale vraagstuk?

• Welke vragen of uitdagingen spelen op dit moment?

• Sluit een leer- en verbetertraject daar goed bij aan?

• Welke bestaande kennis is beschikbaar (bijvoorbeeld 

een Wat werkt bij-dossier of beschikbare interventies) 

en in welke mate wordt deze kennis al benut?

• Welke lokale partijen zijn bij desbetreffend sociale 

vraagstuk betrokken (zowel rondom het signaleren en 

bereiken, als het daadwerkelijk ondersteunen van de 

doelgroep)?

• Hoe schatten we hun motivatie in om deel te nemen 

aan een leer- en verbetertraject en/of om aan de slag te 

gaan met daaruit voortkomende verbeteracties?

• Wat kan ieders bijdrage zijn?

• Is er voldoende (bestuurlijk en/of professioneel) 

draagvlak om ruimte te maken voor deelname aan het 

leer- en verbetertraject?
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2.  Van initiatiefgroep tot ontwerpgroep met 
flexibele schil

Een voorwaarde voor het slagen van een leer- en verbeter-
traject is dat alle organisaties die betrokken zijn bij het des-
betreffende sociale vraagstuk, op de een of andere manier, 
zijn aangehaakt. Daarbij kan onderscheid zijn tussen een 
ontwerpgroep en een flexibele schil. 

In de ontwerpgroep zitten organisaties voor wie het sociale 
vraagstuk en de doelgroep, tot de kern van hun werk 
behoren. Zij zullen graag betrokken zijn bij het gezamenlijk 
bepalen van de verbeterambitie en de verbeteracties, met 
bijbehorende actieplannen. Hun expertise en draagvlak is 
onmisbaar voor het slagen van het leer- en verbetertraject. 

In de flexibele schil zitten organisaties voor wie het sociale 
vraagstuk en de doelgroep slechts één van de vele vraag-
stukken en doelgroepen is waarvoor zij werken. Zij moeten 
wel geïnformeerd worden over het doel en de inhoud van 
het verbetertraject, maar het is beter om hen pas bij de 
uitvoering van de actieplannen te betrekken. Deze flexibele 
schil wordt niet direct gevormd, maar juist samengesteld 
als bekend is waar de verschillende verbeteracties zich op 
richten en welke (extra) expertise en/of uitvoerende organi-
saties daarbij noodzakelijk zijn.

Het is ook belangrijk om na te denken over hoe de doel-
groep zelf bij het verbetertraject te betrekken. Wellicht 
kunnen er ervaringsdeskundigen of cliëntvertegenwoordi-
gers worden uitgenodigd voor zitting in de ontwerpgroep. 
Of wellicht kunnen deze vanuit een flexibele schil meer ge-
richt worden geraadpleegd. Er kunnen ook ambassadeurs 
vanuit de doelgroep worden geworven en/of een klankbord 
gevormd vanuit de doelgroep.

STAPPENPLAN OM TOT DE INRICHTING VAN EEN 
ONTWERPGROEP EN FLEXIBELE SCHIL TE KOMEN

 

1.  Welke lokale partijen zijn bij het desbetreffende sociale 
vraagstuk betrokken (zowel rondom het signaleren en berei-
ken, als het daadwerkelijk ondersteunen van de doelgroep)?

2.  Welke organisaties zijn dermate actief op het sociale vraag-

stuk dat zij worden benaderd voor zitting in de ontwerp-

groep die gezamenlijk tot een veranderambitie en verbeter-

acties met bijbehorende actieplannen komt?

3.  Voor welke organisaties is het sociale vraagstuk slechts één 
van de vele vraagstukken? Zij moeten wel geïnformeerd 
worden, maar het is beter hen vanuit een flexibele schil te 
betrekken bij de uitvoering van de actieplannen? (Let op: de 
flexibele schil is ook later samen te stellen)

4.  Welke vertegenwoordigers uit betrokken organisaties zijn 
geschikt voor zitting in de ontwerpgroep? Behoort het 
sociaal vraagstuk tot een kernthema van hun werk binnen 
de organisatie? Zijn ze enerzijds voldoende bij de uitvoering 
betrokken en hebben ze anderzijds een voldoende kort 
lijntje naar het mandaat binnen de organisatie? Kunnen ze 
hun achterban voldoende mobiliseren voor de uitvoering van 
de verbeteracties? Hebben ze voldoende ‘zitvlees’ om onder 
meer vanuit bestaande kennis van wat werkt systematisch 
te reflecteren op de huidige praktijk en tot nieuwe 
verbeteracties te komen? Durven deze vertegenwoordigers 
te experimenteren en staan zij open voor veranderingen?

5.  Hoe zijn ervaringsdeskundigen en/of cliëntvertegen- 
woordigers bij het leer- en verbetertraject betrokken? Lukt 
het om hen structureel bij de initiatief- of ontwerpgroep 
te betrekken? Of moet hun input op een andere wijze, 
bijvoorbeeld via de persona-methodiek of ‘op aanvraag’, 

worden geborgd?
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3. Plan van aanpak
De initiatiefgroep formuleert een plan van aanpak voor het 
leer- en verbetertraject. Deze is te gebruiken voor de werving 
van deelnemers voor de ontwerpgroep en flexibele schil. Het 
plan van aanpak bestaat, in dit geval, uit een aanleiding en 
probleemanalyse, doel van het leer- en verbetertraject en een 
beschrijving van de aanpak/het proces. Het plan van aanpak 
wordt tijdens de eerste bijeenkomst van het leer- en verbeter-
traject met de deelnemers van de ontwerpgroep besproken, en 
waar nodig aangepast. 

Op basis van het plan van aanpak bereidt de initiatiefgroep de 
bijeenkomsten van de ontwerpgroep voor en begeleidt zij het 
proces rondom het leer- en verbetertraject. Ook ziet de initia-
tiefgroep erop toe dat de doelen voldoende worden behaald.

Het doel en de resultaten worden in het plan van aanpak slechts 
op hoofdlijnen beschreven. De ontwerpgroep stelt tijdens het 
leer- en verbetertraject gezamenlijk de verbeterambitie en ver-
beteracties, met bijbehorende doelen, vast.

In het plan van aanpak wordt de aanpak globaal beschreven. 
Het is wenselijk om systematisch een aantal stappen te doorlo-
pen om vanuit een samenspel van kennis tot een gezamenlijke 
verbeterambitie, verbeteracties en actieplannen te komen. Het 
gaat dan om bestaande kennis van wat werkt, professionele 
expertise, eventuele ervaringskennis en voorkeuren van de 
doelgroep.

ONDERWERPEN VOOR HET PLAN VAN AANPAK

• Korte beschrijving van de lokale aanleiding voor het 

leer- en verbetertraject: wat is de actuele stand van 

zaken rondom het sociale vraagstuk, wat zijn de vragen 

en uitdagingen?

• Doel en resultaten: wat is het doel? De hoofddoel-

stelling heeft inhoudelijk betrekking op het sociale 

vraagstuk en de doelgroep. De subdoelen en beoogde 

resultaten hebben betrekking op het proces dat nodig 

is om de hoofddoelstelling te behalen.

• De initiatiefgroep, ontwerpgroep en flexibele schil: wie 

zijn de (beoogde) deelnemers? Welke inbreng wordt 

van elk van hen verwacht? Welke tijdinvestering wordt 

verwacht?

• Aanpak: welke stappen doorlopen we met het verbe-

tertraject? Hoe vaak komt de ontwerpgroep bij elkaar?

• Tijdspad: wat is het beoogde tijdspad?
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VOORBEELD VAN EEN DOELFORMULERING VOOR 
HET VERBETERTRAJECT DOEN WAT WERKT VOOR 
JONGE MANTELZORGERS (JMZ)

Hoofddoel

Jonge mantelzorgers in de regio Leiden worden zo effec-

tief mogelijk bereikt en ondersteund.

Subdoelen

• Alle relevante samenwerkingspartners in Leiden die 

nodig zijn om structurele en integrale ondersteuning 

voor jonge mantelzorgers te realiseren, zijn betrokken 

bij het leer- en verbetertraject;

• Jonge mantelzorgers worden actief betrokken bij het 

opzetten, uitvoeren en evalueren van verbeteracties;

• De kennis van de jonge mantelzorgers zelf, de 

professionals en de wetenschap wordt gedurende het 

leer- en verbetertraject zo goed mogelijk benut. 

Resultaten

• De samenwerking binnen het Platform Jonge 

Mantelzorgers is versterkt doordat er 2-3 concrete 

verbeteracties zijn gerealiseerd om de jonge 

mantelzorgers beter te bereiken en te ondersteunen.

Stappen in de aanpak van een leer- en verbetertraject
1. Bepalen ambitie: Bepalen van de gezamenlijke 

veranderambitie waar met behulp van het leer- en 
verbetertraject aan wordt gewerkt. 

2. Weten wat werkt: Deelnemers gaan gezamenlijk, op 
basis van de verzamelde kennis over wat werkt, de eigen 
professionele expertise en ervaringen van de doelgroep, na 
wat goed gaat en waar de beleids- en uitvoeringspraktijk 
verder te verbeteren. 

3. Actie: Gezamenlijk worden een of meerdere verbeteracties 
geselecteerd waarvoor actieplannen worden gemaakt 
waarmee aan de slag gegaan wordt.

4. Monitoren en evalueren: De resultaten van deze 
verbeteracties worden geëvalueerd of gemonitord om de 
verbeteracties eventueel verder aan te scherpen.

5. Verspreiden en verankeren: Nagegaan wordt hoe de 
verbeteracties te borgen in de gezamenlijke reguliere beleids- 
en uitvoeringspraktijk. Ook worden leerzame inzichten 
in de vorm van artikelen, blogs of workshops, binnen de 
gemeenten en/of landelijk, gedeeld.

De in dit format voorgestelde stappen zijn gebaseerd op de 
stappen uit het kwaliteitskompas. Ze zijn eveneens herkenbaar 
als de stappen uit een Plan-Do-Check-Act cyclus. De uitwerking 
in werkvormen bevat elementen vanuit Appreciative Inquiry,  
een benadering die start vanuit een waardering van wat al  
goed gaat. 

https://www.movisie.nl/artikel/kwaliteitskompas-geeft-richting-aan-sociaal-domein
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Figuur 1: Opzet leer- en verbetertraject

STAP 5: Verspreiden, verankeren en 
opschalen van de verbeteracties.

STAP 4: Monitoren resultaten verbeter- 
acties, aanscherpen waar nodig.

STAP 3: Gezamenlijk uitvoeren van de 
verbeteracties, aansluiten op wat er is 
waar mogelijk.

STAP 2: Verbeteracties formuleren (door 
kennis mantelzorgers, professionals en 
onderzoek te gebruiken).

STAP 1: Gezamenlijke verbeterambitie 
formuleren.

INITIATIEFGROEP
• Organiseren 

bijeenkomsten en  
bereiden die voor.

• Trekkers van het project.
• Nemen deel aan 

Ontwerpgroep.

• Gemeente
• Welzijnsorganisatie

• Ervaringsdeskundigen
• Movisie

De ontwerpgroep 
bestaat uit lokale 

stakeholders die op 
enige wijze te maken 

hebben met het 
thema.

ONTWERPGROEP
• Nemen deel aan 

bijeenkomsten  
(circa 4 á 5 per jaar).

• Brengen expertise in.
• Voeren  

verbeteracties uit.

*  Organisaties die zijdelings betrokken zijn bij vraagstuk en doelgroep. In een 
later stadium worden zij betrokken bij uitvoering van de verbeteracties.

FLEXIBELE SCHIL*
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Wanneer rondom een sociaal vraagstuk een lokaal samenwer-
kingsverband is gevormd, kunnen stap 2 t/m 5 meerdere keren 
herhaald worden rondom nieuwe verbeteracties. Vaak zijn 
meerdere verbeteracties nodig om de uiteindelijke veranderam-
bitie te realiseren. Het werkt goed om met maximaal 1 à 3, niet 
al te ambitieuze, verbeteracties te beginnen.

Inbreng deelnemers
De energie binnen een leer- en verbetertraject hangt in belang-
rijke mate af van de inbreng van de deelnemers. Naarmate het 
vertrouwen in de resultaten van het leer- en verbetertraject 
toeneemt, groeit vaak ook de inbreng. Dit neemt niet weg dat 
het goed is om aan verwachtingsmanagement te doen, zodat 
de deelnemers hier de tijd en ruimte voor krijgen vanuit hun 
organisaties. In het onderstaande kader wordt een voorbeeld 
gegeven van de inbreng van de deelnemers.

INBRENG ONTWERPGROEP

• Deelname aan bijeenkomsten van de ontwerpgroep.

• Bepalen en vormgeven van de verbeterambitie, 

verbeteracties en actieplannen.

• Een bijdrage leveren aan de uitvoering van de 

verbeteracties (vaak passend binnen de reguliere 

werkzaamheden van de organisatie).

• Ambassadeur van het leer- en verbetertraject in de 

eigen organisatie.

INBRENG INITIATIEFGROEP

• Deelname aan overleg initiatiefgroep.

• Meedenken over plan van aanpak.

• Benaderen organisaties voor deelname aan leer- en 

verbetertraject.

• Vormgeven programma bijeenkomsten. 

• Inbreng bestaande kennis van wat werkt en 

werkvormen.

• Praktische organisatie bijeenkomsten (ruimte, 

uitnodigingen versturen, etc.).

• Deelname aan, en procesbegeleiding van, 

bijeenkomsten ontwerpgroep.

• Faciliteren totstandkoming actieplannen, de uitvoering 

en evaluatie/monitoring van de verbeteracties (evt. ook 

financieel).

• Op de hoogte houden van deelnemers uit 

ontwerpgroep en flexibele schil.

• Ambassadeur van het leer- en verbetertraject in de 

eigen organisatie.

INBRENG FLEXIBELE SCHIL

• Een bijdrage leveren aan de uitvoering van de verbe-

teracties. Dit kan ook het signaleren en doorverwijzen 

van de doelgroep zijn. De bijdrage past vaak binnen de 

reguliere werkzaamheden van de organisatie.
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Binnen de initiatief- en ontwerpgroep wordt per deelnemer de 
inbreng nader bepaald. Dit staat in het plan van aanpak, of in 
de actieplannen, behorend bij de verbeteracties.

AANBEVELINGEN

• Doe vooraf een uitgebreide peiling naar het draagvlak 

onder de vertegenwoordigers in de initiatiefgroep om, 

onder meer vanuit de ‘wat werkt’ kennis, systematisch 

te reflecteren op de huidige praktijk om zo tot nieuwe 

verbeteracties te komen. Als het voornamelijk ‘doeners’ 

zijn, dan zorgt dat later voor uitdagingen.  

• Bespreek vooraf hoeveel ruimte de deelnemers hebben 

voor de uitvoering van verbeteracties. Check eventueel 

ook of de gemeente hier extra middelen voor heeft.

• Bespreek vooraf dat de gemeente betrokken blijft bij 

de initiatief- of ontwerpgroep. Ook wanneer het traject 

meer in de ‘doe fase’ belandt. 



pag 10 van 55  *  Toolkit Leer- en verbetertrajecten  *  Movisie

Inleiding 

De aanloopfase 

1. Oriënterend gesprek 

2.  Van initiatiefgroep  

tot ontwerpgroep met  

flexibele schil 

3. Plan van aanpak 

Stap 1. Bepalen ambitie 

Stap 2. Weten wat werkt 

Stap 3. Actie 

Stap 4.  Monitoren en  
evalueren 

Stap 5.  Verspreiden  
en verankeren 

Werkvormen 

STAP 1 • Bepalen ambitie

In deze stap staat het bepalen van de gezamenlijke veranderam-
bitie centraal waar, met behulp van het leer- en verbetertraject, 
aan gewerkt wordt. De startbijeenkomst staat ook in het teken 
van kennismaken met elkaar en het sociale vraagstuk. 

VOORBEELDPROGRAMMA STARTBIJEENKOMST  
DOEN WAT WERKT VOOR JONGE MANTELZORGERS

1.Welkom door de initiatiefnemers. 

2.  Kennismaken: welke droom heb je voor jonge mantel-

zorgers (zie werkvorm 1).

3.  Uitleg leer- en verbetertraject en de rol van iedere 

initiatiefnemer.

4.  Stand van zaken rondom jonge mantelzorgers in de 

gemeente.

5.  Klaag- en jubelmuur: wat werkt al goed en wat werkt 

nog niet zo goed in de ondersteuning van jonge man-

telzorgers (zie werkvorm 2).

6.  Vertaling naar een gezamenlijke veranderambitie. 

Pauze 

7.  Jonge mantelzorgers over hun ervaringen  

(zie werkvorm 3).

8.  Kennis delen: wat weten we uit bestaande onderzoeken 

onder Jonge Mantelzorgers.

9.  Welke aanknopingspunten zien deelnemers in het  

gepresenteerde onderzoek om in hun gemeente mee 

aan de slag te gaan (zie werkvorm 4).

10. Afspraken maken over hoe verder. 

Toelichting startbijeenkomst
De verkenning van het sociale vraagstuk gebeurt vanuit de 
eigen professionele expertise (programmaonderdelen 2 en 5), 
de ervaringen van de doelgroep (programmaonderdeel 7) en 
beschikbare wetenschappelijke kennis (programmaonderdeel  
8 en 9). 

De doelgroep krijgt letterlijk een gezicht door vertegenwoordi-
gers vanuit de doelgroep uit te nodigen om zelf iets te vertellen 
over hun situatie. Waar lopen zij tegenaan en wat zijn hun on-
dersteuningsbehoeften. Dit kan ook in de vorm van een per-
sona: een fictief persoon, gebaseerd op verzamelde ervaringen 
en kenmerken van de doelgroep. Dit vergt dan wel de nodige 
voorbereidingen vanuit de initiatiefgroep (zie werkvorm 3). 

In de onderzoeken zijn de praktijkervaringen eveneens 
systematisch verzameld. Ervaringen van, opgeteld, honderden 
geïnterviewden vanuit de doelgroep, professionals en andere 
experts. Door dit te benadrukken, wordt de nieuwsgierigheid 
naar de uitkomsten aangewakkerd. Stimuleer het actief 
luisteren naar een presentatie door deelnemers uit te nodigen 
op post-its te noteren welke aanknopingspunten zij zien om in 
de gemeente mee aan de slag te gaan (zie werkvorm 4). 
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Regelmatig klinkt het signaal onder deelnemers dat ze niet 
te veel willen praten, maar vooral ook willen doen. Dit kan 
door vanaf het begin ook werkafspraken te maken over wat 
er concreet wordt opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan het 
inventariseren van het bestaande ondersteuningsaanbod van de 
deelnemende organisaties. Houd rekening met het kennisniveau 
van de deelnemers over een thema. Dit bepaalt in hoeverre er 
direct ‘de diepte ingegaan kan worden’. 

AANBEVELING

• Pas op dat je niet direct te veel wilt doen tijdens de 

eerste (of eerste twee) bijeenkomst(en). Zorg dat je vol-

doende tijd besteedt aan kennismaken en laat iedereen 

aan het woord. Het gevaar bestaat dat je aan het begin 

te veel (kennis) zendt en te weinig aandacht hebt voor 

het groepsproces.  
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STAP 2 • Weten wat werkt

In stap 2 bespreken deelnemers op basis van wetenschappelijke 
kennis, de eigen professionele expertise en de ervaringen van de 
doelgroep, wat er goed gaat en waar de beleids- en uitvoerings-
praktijk verder te verbeteren is. De uitkomsten van de startbij-
eenkomst worden daarbij benut als input.

VOORBEELDPROGRAMMA TWEEDE BIJEENKOMST 
DOEN WAT WERKT VOOR JONGE MANTELZORGERS 
(JMZ)

1.  Welkom, mededelingen, verbetertraject: waar staan we?

2. Terugblik op onze droom: klopt het zo? 

3. Aan de slag: werkblad risicofactoren (zie werkvorm 5).

4.  Aan de slag: checklist wat werkt in de ondersteuning 

(zie werkvorm 6).

Pauze 

5.  Terugblik uitkomsten klaag/jubelmuur en jonge mantel-

zorgers over hun situatie.

6. Aan de slag: prioriteren mogelijke verbeteracties. 

7. Afspraken over vervolg.

Toelichting tweede bijeenkomst
Allereerst is het goed om in deze bijeenkomst terug te blikken 
op de, tijdens de vorige bijeenkomst, geformuleerde verbete-
rambitie. Herkent iedereen zich hierin? Klopt het zo? Tijdens 
de tweede bijeenkomst gaan deelnemers aan de slag met het 
selecteren van passende verbeteracties.

VOORBEELD VAN EEN GEFORMULEERDE 
VERBETERAMBITIE BIJ HET TRAJECT DOEN WAT 
WERKT VOOR JONGE MANTELZORGERS 

• Erkenning: organisaties in de regio Leiden 

hebben meer oog voor de positie van JMZ en hun 

ondersteuningsbehoeften.

• Erkenning: JMZ zijn zich meer bewust van hun 

bijzondere positie en laten beter van zich horen.

• Ondersteuning: JMZ worden beter gehoord en 

ondersteund.

Op basis van verschillende werkvormen (programmaonderdelen 
3 t/m 5) worden potentiële verbeteracties geformuleerd. 

De kennis over ‘wat werkt’ in het bereiken en ondersteunen 
van de doelgroep is verwerkt in de werkvormen, zodat 
de deelnemers vanuit deze kennis reflecteren op de eigen 
praktijk (zie werkvormen 5 en 6). Op basis van informatie uit 
de wat werkt bij-dossiers over andere sociale vraagstukken 
kunnen vergelijkbare werkvormen worden ontwikkeld. Vanuit 
deze werkvormen formuleren de deelnemers voorstellen 
voor mogelijke verbeteracties. Vervolgens blikken ze nog 
even terug op de uitkomsten van de werkvormen tijdens de 
vorige bijeenkomst (programmaonderdelen 2, 3 en 4). Er 
wordt gekeken of ze nog aanvullende verbeteracties moeten 
formuleren. Deze verbeteracties zijn vooral gebaseerd op de 
eigen professionele kennis en ervaring.

https://www.movisie.nl/weten-wat-werkt
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De mogelijke verbeteracties worden genoteerd op flappen welke 
in de ruimte ophangen. Deelnemers krijgen elk drie stickers. 
Hiermee kunnen ze de verbeteracties prioriteren die zij het meest 
urgent vinden om in de gemeente mee aan de slag te gaan. Op 
deze wijze worden 1 tot 3 verbeteracties geselecteerd die tijdens 
de volgende bijeenkomst worden uitgewerkt in actieplannen.

VOORBEELD VAN 3 GESELECTEERDE 
VERBETERACTIES BIJ HET TRAJECT DOEN WAT 
WERKT VOOR JONGE MANTELZORGERS (JMZ)

 

1.  Werken aan bewustwording van hulpverleners (jeugd-

hulpverleners, wijkverpleegkundigen, artsen, etc.) en 

professionals in het onderwijs voor het bestaan van 

jonge mantelzorgers.

2.  Organiseren van gesprekken met het gehele gezin over 

de impact van de zorgsituatie, met specifieke aandacht 

voor etniciteit en het versterken van coping strategieën 

van jonge mantelzorgers.

3.  Organisaties werken meer samen, kennen elkaars aan-

bod en verbeteren de doorverwijzing. 

Er kunnen spanningen spelen die het gezamenlijke leren en 
verbeteren in de weg staan. Besteed tijdig (bijvoorbeeld aan de 
start van bijeenkomst 2) aandacht aan de benodigde randvoor-
waarden voor een effectieve leeromgeving (zie werkvorm 7). Op 
latere bijeenkomsten kun je hier laagdrempelig op terugkomen.  
Het werkt goed om verslag te maken van de bijeenkomsten 
van het leer- en verbetertraject. Gemaakte afspraken worden 
vastgelegd en het proces is dan ook te volgen voor deelnemers 
die afwezig zijn. Bij deze tweede bijeenkomst geldt dat in het 
bijzonder. Zorgvuldige verslaglegging maakt transparant hoe de 
deelnemers tot een selectie van verbeteracties zijn gekomen.

AANBEVELINGEN

• Probeer meer statische en creatieve werkvormen af te 

wisselen. Combineer bijvoorbeeld het invullen van de 

checklist met een brainstormoefening. 

• Ga ervan uit dat slechts een enkeling de vooraf toege-

stuurde informatie leest. Dat kan soms moeilijk zijn als 

je kennis uit een Wat werkt bij-dossier gebruikt. 

• Laat altijd zien wat je met de input van de groep 

hebt gedaan. Blik bij iedere bijeenkomst terug op de 

resultaten van een eerder uitgevoerde werkvorm en 

geef aan hoe de informatie is geanalyseerd. Zo creëer  

je eigenaarschap bij de ontwerpgroep.   
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STAP 3 • Actie
In stap 3 worden actieplannen gemaakt voor de geselecteerde 
verbeteracties. De ervaring leert dat het voor deze stap goed is 
om twee of meer bijeenkomsten uit te trekken. Hierdoor kan 
het actieplan in de tussentijd door een trekker vanuit de initia-
tiefgroep, of een werkgroep, verder uitgewerkt worden. 

VOORBEELDPROGRAMMA DERDE BIJEENKOMST 
DOEN WAT WERKT VOOR JONGE MANTELZORGERS

 

1.  Welkom, mededelingen en verbetertraject: waar staan 

we nu?

2.  Terugblik op geselecteerde verbeteracties: zijn deze 

definitief?

3.  Aan de slag met de verbeteracties: wat is jouw cirkel 

van invloed? (zie werkvorm 8)

Pauze

4.  Aan de slag: actieplannen verbeteracties (in groepjes) 

(zie werkvorm 9).

5.  Presentatie en bespreking actieplannen (zie werkvorm 9).

6. Terugblik en afspraken.

Toelichting derde bijeenkomst
Deze stap is in de praktijk vaak spannend. Deelnemers moeten 
daadwerkelijk aan de slag met de geselecteerde verbeteracties. 
Vaak heeft men maar beperkt ruimte voor extra werkzaam-
heden. Het is dan ook zaak de bijdrage van de deelnemers zo 
goed mogelijk aan te laten sluiten bij hun reguliere werkzaam-

heden. Soms stelt de gemeente extra middelen beschikbaar om 
een impuls te geven aan de uitvoering.

Kom in de doe-stand
• Het gedachtegoed van de methode ‘effectuation’ sluit hier 

goed op aan. Het neemt de aanwezige middelen van mensen 
en organisaties als vertrekpunt voor het maken van plannen 
zodat deze echt realiseerbaar zijn. In werkvorm 8 worden 
deelnemers uitgenodigd om voor zichzelf, en hun eigen orga-
nisatie, in kaart te brengen wat hun cirkel van invloed is. De 
optelsom van alle deelnemende organisaties geeft vaak een 
rijk beeld aan wat je vanuit de reguliere werkzaamheden met 
elkaar kunt bereiken. 

• Vervolgens worden de verbeteracties vertaald naar actieplan-
nen. Hierin wordt op basis van de ingevulde cirkels van in-
vloed, helder gemaakt wie, wat, wanneer kan doen en welke 
samenwerkingspartners er eventueel nog meer bij betrokken 
worden. De werkbladen, behorende bij werkvorm 9, vormen 
daarbij een hulpmiddel.

Het is belangrijk dat elke verbeteractie een duidelijke trekker 
heeft. Iemand die contact onderhoudt met elke deelnemer 
over de daadwerkelijke realisatie van de gemaakte afspraken. 
Ook helpt het door met elkaar afspraken te maken over hoe de 
resultaten te monitoren en evalueren (zie stap 4). 

https://www.movisie.nl/artikel/best-practices-aansluiting-wijk-te-realiseren-innovatieve-wijze
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AAN DE SLAG MET EEN VERBETERACTIE IN 
HET TRAJECT DOEN WAT WERKT VOOR JONGE 
MANTELZORGERS (JMZ)

Bij het leer- en verbetertraject Doen wat werkt voor jonge 

mantelzorgers in de regio Leiden is de Jonge Mantelzorg-

check (JMZ-check) ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor 

professionals om jonge mantelzorgers beter te signaleren, 

het gesprek met hen aan te gaan én goed te kunnen door-

verwijzen naar ondersteuning. 

De basis van de JMZ-check bestaat uit kennis uit onder-

zoek en goede voorbeelden van vergelijkbare instru-

menten voor (jonge) mantelzorgers. Een werkgroep 

ontwikkelde een conceptversie die werd voorgelegd aan 

alle deelnemers van het verbetertraject. Op die manier 

werd de professionele kennis van alle deelnemers benut 

om de JMZ-check door te ontwikkelen. Zo ontstond ook 

eigenaarschap van de JMZ-check bij de deelnemers. Dat 

is van belang zodat deelnemers niet alleen zelf met de 

JMZ-check gaan werken, maar het ook onder hun netwerk 

verspreiden (lees meer hierover in stap 4).

AANBEVELINGEN

• Om daadwerkelijk aan het werk te gaan, is het 

noodzakelijk dat in iedere werkgroep een ‘trekker’ uit 

de initiatiefgroep plaatsneemt. 

• Om snel aan de slag te gaan, is er behoefte aan 

bestaande werkwijzen of interventies die passen bij 

de geselecteerde verbeteractie. In het kader van een 

leer- en verbetertraject is vaak onvoldoende capaciteit 

en middelen om zelf interventies te ontwikkelen. Zijn 

deze niet beschikbaar? Neem dan niet te veel ‘hooi 

op je vork’ en ga voor beheersbare instrumenten of 

afgebakende activiteiten die aansluiten op bestaande 

werkprocessen van de deelnemers.

• Verwacht niet dat deelnemers in eigen tijd veel werk 

verzetten voor de verbeteracties. In de praktijk wordt 

er vooral tijdens de bijeenkomsten aan verbeteracties 

gewerkt. Creëer daarvoor de ruimte.

• Vanaf stap 3 is Movisie (of een ander landelijk 

kennisinstituut, lokaal expertisecentrum en/of 

gemeente) steeds minder in ‘de lead’. Probeer 

de initiatiefgroep te coachen om methodisch en 

gestructureerd te blijven werken. Het gevaar bestaat 

dat de uitwisselingsbijeenkomsten vooral gaan over 

wat iedereen aan het doen is. 

• Vanaf deze stap is de deelnemer meer parallel bezig 

met doen, meten en verankeren. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/JMZ%20check%20Leiden.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/JMZ%20check%20Leiden.pdf
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STAP 4 • Monitoren en evalueren
In stap 4 monitoren en evalueren we de resultaten van de 
verbeteracties. Dit om zicht te krijgen op de opbrengst voor de 
doelgroep. Ook is dit het moment om de verbeteracties eventu-
eel verder aan te scherpen. 

Het is goed om je te realiseren dat meten en borgen van verbe-
teracties tegelijkertijd plaatsvinden met de ‘doe fase’ in stap 3: 
het uitvoeren. De bijeenkomsten in stap 4 gaan dan ook zowel 
over het uitvoeren van de verbeteracties als het meten en bor-
gen hiervan. Het is belangrijk om voordat er wordt overgegaan 
tot de uitvoering van de verbeteracties (in het voorbeeld het in 
gebruik nemen van de JMZ-check), na te denken over hoe je dit 
wilt monitoren of evalueren.

Monitoring of evaluatie kan in het werkproces worden inge-
bouwd. De deelnemende organisaties kunnen dit zelf uitvoeren 
of men kan er een externe partij voor inhuren. Dit laatste is 
alleen mogelijk wanneer, bijvoorbeeld, de gemeente hiervoor 
middelen beschikbaar stelt. 

Idealiter besteed je in de evaluatie aandacht aan de volgende 
aspecten:
• Is de uitvoering van de verbeteractie volgens plan verlopen?
• Hebben we de, met de verbeteractie beoogde, doelgroep 

voldoende bereikt?
• Hoe waarderen de uitvoerders en de doelgroep de 

verbeteractie?
• Wat heeft de verbeteractie voor de doelgroep opgeleverd 

(ervaren effectiviteit)?
• Wat waren knelpunten en succesfactoren in de uitvoering? 

Wat zijn verbeterpunten?

Met behulp van werkvorm 10 kan per verbeteractie in groepjes 
worden nagedacht over de beste manier om deze aspecten te 
evalueren. Bij welke respondenten, wanneer, met welke me-
thode, door wie? Deze werkvorm is eigenlijk alleen zinvol als er 
voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn voor de evaluatie.

VOORBEELDPROGRAMMA BIJEENKOMST 4

1.  Welkom, mededelingen en verbetertraject: waar staan 

we nu?

2.  Bespreking uitgewerkte actieplannen. 

Pauze

3.  Het maken van een evaluatieplan per verbeteractie,  

in groepjes (zie werkvorm 10)  

of

4.  Een evaluatie in vier vragen per verbeteractie,  

in groepjes (zie werkvorm 11).

5. Terugblik en afspraken.

Toelichting vierde bijeenkomst
In de praktijk blijkt vaak dat deelnemers aan een leer- en 
verbetertraject (en andere professionals die betrokken zijn bij 
het uitvoeren van de verbeteractie) weinig tijd hebben om te 
monitoren of te evalueren. Er zijn ook geen middelen om een 
externe onderzoeker in te huren. Probeer in dat geval de drem-
pel om informatie op te halen te verlagen door het zo makkelijk 
mogelijk te maken. Ga samen na wat de essentie is van wat je 
wilt evalueren en maak bijvoorbeeld een korte vragenlijst die 
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door de uitvoerder van de verbeteractie en/of door de doel-
groep wordt ingevuld. In werkvorm 11 is een voorbeeld opge-
nomen van een dergelijke korte vragenlijst die gebruikt is voor 
de evaluatie van de JMZ-check in het verbetertraject Doen wat 
werkt voor jonge mantelzorgers.

Soms kan het stellen van een enkele vraag al heel veel informa-
tie opleveren. Denk bijvoorbeeld aan: ”Zou je dit aan iemand in 
dezelfde situatie aanraden? Waarom wel of waarom niet?” Dit 
gaat bijvoorbeeld over een vergelijkbaar gezinsgesprek. 

Ook kun je de vragenlijst maken in de vorm van vier gesloten 
vragen, welke je elk aan één kant van een papier schrijft (boven, 
onder, links en rechts), met bijbehorende antwoordcategorieën 
er zodanig onder dat je het gekozen antwoord kunt inscheuren. 
Eventueel kun je de respondent in het midden nog een verbe-
tertip laten formuleren. Voor het ontwerpen van een dergelijke 
vragenlijst, zie werkvorm 12.

AANBEVELING

• Bij stap 4 heeft men mogelijk wat meer ondersteuning 

nodig. Neem dan wat meer ruimte om bijvoorbeeld 

(zelf) een vragenlijst te ontwikkelen en deze vervolgens 

voor te leggen aan de initiatief- en ontwerpgroep.  

Zo houd je de vaart erin. 
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STAP 5 • Verspreiden en verankeren
Bij het ontwerpen en uitvoeren van de verbeteracties is er ook 
al aandacht voor stap 5 van de leer- en verbetertrajecten: het 
verspreiden en verankeren. In deze stap komt het initiatief en de 
begeleiding van bijeenkomsten in steeds grotere mate bij de ini-
tiatiefgroep en ontwerpgroep te liggen. Belangrijk om hierbij te 
realiseren dat het verankeren zowel gaat over de resultaten van 
verbeteracties, als over de samenwerking die is ontstaan met de 
deelnemers van de initiatief- en ontwerpgroep. 

Verbeteren en verspreiden van de verbeteracties
In stap 4 maken we afspraken over de uitvoering en evaluatie 
van de verbeteracties. Het samen bespreken van de uitkomsten 
van de evaluatie vormt tevens het startpunt voor het gesprek 
over de resultaten van de verbeteractie. Heeft het voldoende 
opgeleverd? Is het zinvol ermee door te gaan? Wat kan er aan 
de uitvoering van de verbeteracties verbeterd worden? 

VOORBEELDPROGRAMMA BIJEENKOMST 5

 

1.  Welkom, mededelingen en verbetertraject: waar staan 

we nu?

2.  Bespreken van uitkomsten (evaluatie) verbeteracties: 

gaan we er mee door en wat moet er beter? 

Pauze

3.  Verspreiding: kunnen we de verbeteracties op grotere 

schaal uitvoeren? Wat is daarvoor nodig?

4.  Verankering: kunnen we de verbeteracties binnen het 

reguliere werk verankeren? Wat is daarvoor nodig?

5. Acties en vervolgafspraken maken.

Toelichting vijfde bijeenkomst
Als er is besloten om met de verbeteracties door te gaan, komt 
vervolgens de vraag of we deze acties binnen de gemeente 
op grotere schaal kunnen uitvoeren. Vaak is de uitvoering in 
de pilotfase gebeurd door een beperkt aantal organisaties en 
of professionals. Daarbij heb je meestal te maken met de early 
adopters: de koplopers. Nu is het de vraag of we ook organi-
saties en professionals die de verbeteracties nog niet uitvoeren, 
kunnen verleiden om mee te doen. Zie ook het voorbeeld in 
stap 3 over de JMZ-check waar professionals die het instrument 
nog niet gebruiken, worden verleid om dat wel te doen. Het 
kan zijn dat we verbeteracties voor andere organisaties enigs-
zins moeten aanpassen.
Verder is het zo dat de verbeteracties in de pilotfase soms zijn 
uitgevoerd met extra tijd of middelen. In dat geval gaan we met 
elkaar in gesprek over wat er nodig is, qua organisatorische en 
financiële randvoorwaarden, om de verbeteracties in het regu-
liere werk te integreren.

Verankeren van de samenwerking
Gedurende het leer- en verbetertraject werkt een lokale groep 
met verschillende deelnemers intensief samen aan meerdere 
verbeteracties. Vaak levert die samenwerking op zichzelf al veel 
op. Professionals weten elkaar beter te vinden. Ze trekken vaker 
samen op richting de doelgroep en verwijzen actiever door naar 
elkaar. Simpelweg omdat elkaar leren kennen de basis is voor 
een goede samenwerking. 

De (vaak tijdelijke) samenwerking in het leer- en verbetertraject 
kun je verankeren door afspraken te maken over een structurele 
samenwerking. In de regio Leiden is vanuit het leer- en verbe-
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tertraject het Netwerk JMZ Leidse Regio ‘Ik zorg voor’ ontstaan. 
Hiermee is de samenwerking tussen alle verschillende organisa-
ties en professionals rondom het thema jonge mantelzorgers in 
deze regio geborgd. 

BIJEENKOMST 6 ‘VAN PROJECT NAAR NETWERK’

 

1. Opening. 

2. Belang van een netwerk.

3.  (Online) Via een interactieve PowerPoint  

(zie werkvorm 13):

a. Wat is voor jou waardevol aan een netwerk?

b. Wat wil je halen en brengen in een netwerk?

c. Hoe ziet het netwerk eruit?

4.  Vertalen van ambities en verbeteracties naar een 

agenda voor het netwerk.

5. Afsluiting.

Toelichting zesde bijeenkomst
Bij bijeenkomst(en) waar de basis voor het netwerk wordt ge-
smeed, is het belangrijk dat iedereen voldoende inbreng heeft 
in de vorm en ambities van het netwerk. In de regio Leiden ge-
bruikten ze daar enkele online werkvormen voor zodat iedereen 
makkelijk input kon leveren zie werkvorm 13.

Ook kan het helpen om een netwerk tastbaar te maken door 
een naam, logo en of website (onderdeel c. van werkvorm 13). 
De ambassadeurs van het netwerk hebben dan iets om naar 
door te verwijzen en trots op te zijn. In de regio Leiden ontwik-
kelden ze een logo en werd een bestaande website geadop-
teerd als website van het netwerk. 

Markeer verder een moment waarop het netwerk van start 
gaat. Voor de energie en (naams)bekendheid kan een bijeen-
komst goed werken. In de regio Leiden werd dit gedaan tijdens 
een online webinar waarbij de wethouder van de gemeente 
Leiden het Netwerk JMZ Leidse Regio ‘Ik zorg voor’ lanceerde. 
Lees ter inspiratie dit artikel.  

Agenda
Tot slot is het belangrijk om met het netwerk tot een agenda 
komen. De geformuleerde ambities en verbeteracties uit stap 1  
kunnen hier weer worden opgepakt. Er zijn bij deze stap 
meerdere, bij de veranderambitie passende, verbeteracties 
geïdentificeerd. Hierbij zijn 1-3 uitgekozen om mee te starten. 
Deze verbeteracties komen steeds terug op de agenda vanwege 
de aandacht die nodig blijft voor verbetering, verspreiding en 
verankering. Maar mogelijk is er tussentijds ook ruimte voor 
andere verbeteracties. In Leiden is het Netwerk JMZ Leidse 
Regio ‘Ik zorg voor’ op deze wijze tot een zogenaamd ‘master-
plan’ gekomen. Hiermee gaan zij de komende jaren aan de slag. 
Idealiter blijven stap 2 tot en met 5 zich op deze wijze herhalen, 
nu rondom nieuwe verbeteracties.

AANBEVELINGEN

• Begin al met de verankering in stap 3, de fase van de 

uitvoering van de verbeteracties. Probeer aan te sluiten 

bij bestaande werkprocessen of samenwerkingsafspra-

ken om voor deelnemers de drempel te verlagen. 

• De netwerkvorming is een belangrijk onderdeel om te 

markeren en tastbaar te maken. Dit komt ten goede 

van de energie in de ontwerpgroep en van toekomstige 

verbeteracties. 

https://www.movisie.nl/artikel/doen-wat-werkt-jonge-mantelzorgers-regio-leiden
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Werkvormen

Werkvorm 1. Wat is jouw droom voor jonge mantelzorgers? 

Werkvorm 2. Klaag- en jubelmuur 

Werkvorm 3. Persona’s van jonge mantelzorgers 

Werkvorm 4. Kennis delen: wat weten we over jonge mantelzorgers uit bestaande onderzoeken? 

Werkvorm 5. Aan de slag met risicofactoren 

Werkvorm 6. Checklist wat werkt voor jonge mantelzorgers 

Werkvorm 7. Randvoorwaarden voor een effectieve leeromgeving 

Werkvorm 8. Wat is jouw cirkel van invloed? 

Werkvorm 9. Aan de slag met actieplannen 

Werkvorm 10. Werkblad voor het maken van een evaluatieplan 

Werkvorm 11. Voorbeeld vragenlijst voor evalueren van JMZ-check 

Werkvorm 12. Een evaluatie in 4 vragen 

Werkvorm 13. Van project naar netwerk 
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Werkvorm 1   Wat is jouw droom voor jonge 
mantelzorgers? 

Doel
• Deelnemers maken kennis met elkaar.
• Deelnemers hebben inzicht in elkaar ambities voor de jonge 

mantelzorgers in hun gemeente.

Benodigdheden
• Post-its
• Flip-over

Werkwijze
1. Wat is je droom voor Jonge Mantelzorgers in jouw gemeen-

te? Schrijf deze in een zin op een post-it. Formuleer je droom 
alsof deze al gerealiseerd is.

2. Stel je voor met naam en functie en deel je droom.
3. Procesbegeleider inventariseert de post-its en groepeert deze 

op een flip-over.
4. Procesbegeleider komt tot een overall beeld van wat raak-

vlakken, en wat de verschillen zijn, in de gedeelde dromen.

Stap 1 - Bepalen ambitie
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Werkvorm 2  Klaag- en jubelmuur
Doel 
• Deelnemers hebben zicht op wat de verschillende organisaties 

in de gemeente voor jonge mantelzorgers doen.
• Deelnemers hebben zicht op waar de verbeterkansen liggen.

Benodigdheden
• Post-its in twee verschillende kleuren
• Twee flip-overs. Schrijf op de ene flip-over in grote letters: 

jubelmuur en op de andere flip-over: klaagmuur.

Werkwijze
1. Wat werkt er, met het oog op de huidige situatie rond jonge 

mantelzorgers in de regio, al goed (en moeten we vooral 
vasthouden)?

2. Schrijf 1 item per post-it en plak dat op de jubelmuur.
3. Wat werkt er, met het oog op de huidige situatie rond jonge 

mantelzorgers in de regio, nog niet zo goed (waar liggen de 
verbeterkansen)?

4. Schrijf 1 item per post-it en plak dat op de klaagmuur..
5. De procesbegeleider inventariseert de post-its en groepeert 

deze op de klaag- en jubelmuur.
6. De procesbegeleider vat de uitkomsten van de oogst op de 

klaag- en jubelmuur samen.

Stap 1 - Bepalen ambitie
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Werkvorm 3   Persona’s van jonge 
mantelzorgers

Doel
• De deelnemers van het leer- en verbetertraject meer inzicht en 

beeld geven van de jonge mantelzorgers. Een persona is een 
fictief persoon, gebaseerd op de verzamelde ervaringen en 
kenmerken van de jonge mantelzorgers zelf.

• Beleidsmakers en professionals worden door de persona’s 
uitgedaagd om meer vanuit de leefwereld van de doelgroep 
zelf te denken. Bij het formuleren van de verbeterambitie en 
verbeteracties kunnen ze hierdoor meer rekening houden met 
de ervaringen en voorkeuren van de doelgroep.

• Het resultaat (een of meerdere persona’s: vertegenwoordiging 
van de doelgroep) is ook in te zetten voor eventuele verbeter-
acties bestaande uit een bewustwordingsactie.

Benodigdheden
• Achtergrondinformatie over het werken met persona’s en 

meerdere benodigde materialen zijn te vinden in de volgende 
publicatie: www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/praat-
met-mij/pdf/persona-s-praat-met-mij-spreads.pdf 

Werkwijze
1. Het ontwikkelen van de persona’s gebeurt door de doel-

groep zelf, in dit geval (oud) jonge mantelzorgers uit de 
regio. Ideaal is een groep van ca. 8 tot 10 personen.

2. Het maken van een wervingstekst om (oud) jonge mantel-
zorgers te werven.

3. De groep komt voor het maken van de persona’s ca. 2  
werkbijeenkomsten van 2 à 3 uur bij elkaar.

4. Zorg voor een informele sfeer door er bijvoorbeeld pizza of 
een andere maaltijd bij aan te bieden.

5. De persona’s worden gevormd door de verhalen die de 
groep vertelt over hun leefsituatie (op alle leefdomeinen 
zoals thuis, school of werk, vrienden, vrije tijd, vakantie), 
over problemen, ondersteuningsbehoeften, maar geef hun 
ook de ruimte om vragen te stellen. Om die verhalen te 
verzamelen, worden werkvormen/hulpmiddelen ingezet. 
Van de ervaringen die overeenkomen wordt een persona 
samengesteld.

6. De groep bepaalt met elkaar hoe de persona eruitziet, hoe 
deze heet en welke hobby’s hij of zij heeft. Ook wordt er 
gezamenlijk een vorm gekozen waarin de persona wordt 
gepresenteerd, bijvoorbeeld een verhaal in interviewvorm, 
getekende figuren (infographic), een filmpje of een  
(kartonnen) pop. 

7. De persona’s worden op een bijeenkomst van de ontwerp-
groep gepresenteerd, idealiter door de doelgroep zelf.

Stap 1 - Bepalen ambitie

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/praat-met-mij/pdf/persona-s-praat-met-mij-spreads.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/praat-met-mij/pdf/persona-s-praat-met-mij-spreads.pdf
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Werkvorm 4   Kennis delen: wat weten we 
over jonge mantelzorgers uit 
bestaande onderzoeken?

Doel
• Deelnemers hebben inzicht in de situatie, knelpunten en on-

dersteuningsbehoeften van jonge mantelzorgers.

Werkwijze
1. De PowerPointpresentatie wordt gestart, zie onderstaande 

sheets.
2. Deelnemers noteren op post-its welke aanknopingspunten zij 

in de gepresenteerde onderzoeken zien om in hun gemeente 
mee aan de slag te gaan.

Onderzoek: situatie Jonge mantelzorgers

• Taken thuis: vooral huishoudelijke taken, emotionele steun het 
zwaarst, persoonlijke verzorging meest moeilijk, 
verantwoordelijkheidsgevoel groot

• Gezinsleven: verhoudingen tussen gezinsleden veranderen, minder 
aandacht, disbalans in wederkerigheid, soms 
rolomkering/parentificatie, spanning en stress binnen het gezin, 
positie JMZ onvoldoende erkend, vaker scheiding, ontslag, 
verhuizing, financiële problemen

• School, studie, werk: combinatie met zorg vaak lastig, minder tijd, 
concentratieproblemen, verzuim, lager niveau, school/werkgever 
houdt onvoldoende rekening met situatie, situatie thuis invloed op 
keuze studie/werk

• Vrienden en vrije tijd: minder vrije tijd, onbekendheid van vrienden 
met hun situatie, emotionele vervreemding

3. De procesbegeleider inventariseert na de presentatie de 
post-its en groepeert deze op een flip-over.

4. De procesbegeleider resumeert wat hierin de overeenkom-
sten en verschillen zijn. 

Presentatie over onderzoeken: 

Ondersteuningsbehoeften JMZ

• Luisterend oor: in de eerste plaats van vrienden en familie, 
uitlaatklep voor gevoelens

• Lotgenotencontact: vanuit ervaringsdeskundigheid elkaar 
ondersteunen en adviseren

• Ontspanning met het gezin: uitjes, vakantie

• Meer informatie: situatie beter begrijpen, hun rol beter bolwerken

• Beter leren omgaan met de situatie: copingstrategieën en 
gezinsondersteuning

• Meer zeggenschap: vooral van brussen over (toekomst)situatie van 
broer/zus met beperking

Stap 1 - Bepalen ambitie
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Aanbevelingen onderzoekers, professionals, experts

• Meer maatschappelijke bewustwording: voor betere herkenning en 
waar nodig ondersteuning

• Vroegsignalering: door huisarts of andere bij de zorgbehoevende 
betrokken hulpverlener, via jeugdgezondheidszorg GGD, via school of 
opleiding

• Laagdrempelig: mantelzorgconsulent of gezinscoach aan huis;  
proactieve ondersteuning door docenten, decanen, mentoren en 
hulpverleners – want JMZ vragen niet of nauwelijks zelf om hulp

• Gezinsgericht: beter evenwicht tussen draagkracht en draaglast van 
JMZ, daarnaast ook individuele ondersteuning JMZ

Onderzoek: positieve gevolgen voor Jonge mantelzorgers

• Iets positiefs verwezenlijken, positief zelfbeeld
• Levenservaring, praktische en sociale vaardigheden opdoen
• Vroeg zelfstandig en onafhankelijk
• Ontwikkelen van veerkracht
• Nauwere gezinsrelaties
• Hoge score op pro-sociaal gedrag: meer begrip voor anderen, 

inlevingsvermogen, de bereidheid anderen te helpen, bereidheid tot 
delen 

Onderzoek: negatieve gevolgen voor Jonge mantelzorgers

Sociaal emotionele problemen:
• Stress, heftige emoties, piekergedachten, depressieve gevoelens
• Gevoelens van onmacht en wanhoop: extreem 

verantwoordelijkheidsgevoel of oorzaken buiten jezelf zoeken
• Lagere levenslust, onzekerheid, lage zelfwaardering, suïcide 

gedachten of pogingen
• Zichzelf isoleren en schuldig voelen
• Agressief en delinquent gedrag
• Twee keer zoveel behoefte aan (meer) hulp
• Problemen kunnen voortduren tot in volwassenheid

Fysieke klachten:
• Overbelasting door fysieke taken
• Vermoeidheid, slaaptekort, slaapproblemen, spanningsklachten
• Frequenter ziek

Jonge Mantelzorgers

Kinderen en jongeren tot ca 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, 
broer, zus of met een zieke opa of oma die in de directe omgeving van 
het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft (Mezzo, 2010)

• Lichamelijke zieke of handicap – ca 750.000 kinderen (NPCG)
• Verstandelijke beperking – ..
• Psychische of psychiatrische ziekte – ca 1.200.000 kinderen
• Verslavingsproblematiek - ca 370.000 kinderen
• Broer of zus met chronische ziekte of beperking - ca 350.000

• Zorgen voor
• Zorgen om
• Zorg voor henzelf in de knel

Omvang doelgroep: 10-40% van de kinderen en jongeren
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Werkvorm 5   Aan de slag met risicofactoren

Doel
• Deelnemers hebben inzicht in de risicofactoren die, volgens 

onderzoeken, de impact van het opgroeien in een gezin met 
ziekte, handicap of zorg negatief beïnvloeden.

• Deelnemers formuleren vanuit deze kennis voorstellen voor 
zinvolle verbeteracties in de regio.

Benodigdheden
• Uitprinten werkbladen risicofactoren op drie niveaus  

(werkblad 1, werkblad 2, werkblad 3).
• Pennen
• Flip-over

Werkwijze
1. De deelnemers vormen 3 groepjes. In elk groepje bespreken 

ze aan de hand van het werkblad de risicofactoren op 
één van de drie niveaus (1. de jonge mantelzorger zelf en 
het type zorg dat hij/zij verleent; 2. het gezin en het type 
gezinslid; 3. De omgeving van het gezin en de samenleving).

2. Deelnemers vullen eerst het werkblad individueel in. Zij 
geven per risicofactor aan of zij vinden of ze daarop wel of 
niet een verbeteractie moeten formuleren.

3. Deelnemers voegen eventueel risicofactoren toe die ze op 
basis van eigen professionele expertise zien.

4. Deelnemers bespreken binnen hun groepje verschillen/
overeenkomsten in de manier waarop zij het werkblad 
ingevuld hebben.

5. Deelnemers komen met het groepje tot 1 voorstel voor een 
verbeteractie die op basis van de kennis van de risicofactoren 
het meest relevant is om in hun gemeente te starten.

6. Plenair delen van de door de groepjes voorgestelde verbete-
racties; deze worden door de procesbegeleider op flappen 
geschreven.

Stap 2 - Weten wat werkt
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Werkblad 1  Risicofactoren betreffende de jonge mantelzorger zelf

Wat weten we over de negatieve invloeden van opgroeien in een gezin met ziekte, handicap en zorg? Door deze impact in kaart te 
brengen, weten we welke ondersteuning de jonge mantelzorger (JMZ) nodig heeft. 

Risicofactoren Verbeteracties:
Ja: +   Nee: -

De JMZ zelf

Hoe kijkt de JMZ naar de situatie thuis en hoe gaat hij of zij hiermee om (de coping strategie)?

Wat is de leeftijd van de JMZ? Jongere kinderen die opgroeien met ziekte, handicap en zorg zijn 
kwetsbaarder.

Wat is de sekse? Meisjes zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van JMZ zijn. Dit komt omdat, met name, 
adolescente meisjes meer ingezet worden voor zorg.

Wordt er voldoende informatie gedeeld? JMZ die onvoldoende (gepaste) informatie krijgen over de 
situatie van hun zieke of gehandicapte gezinslid ondergaan meer nadelige gevolgen.

…

…

Werkblad bij werkvorm 5
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Werkvormen Voorstel voor een verbeteractie:

Risicofactoren Verbeteracties:
Ja: +   Nee: -

De zorg die de JMZ geeft

Huishoudelijke en/of administratieve ondersteuning. De hoeveelheid ondersteuning die de JMZ verleent, 
is een indicator voor de kans dat JMZ emotionele problemen ontwikkelt.

Emotionele hulp. Het verlenen van (veel) emotionele hulp (troosten, gezelschap houden) is een 
risicofactor.

Persoonlijke verzorging. Deze ondersteuning wordt door de JMZ als het meest moeilijk ervaren.

Totale zorg. Hoe meer zorg de JMZ verleent, hoe groter de kans op nadelige gevolgen. Hierdoor wordt de 
behoefte aan professionele hulp voor de JMZ zelf groter.

…

…
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Werkblad 2  Risicofactoren betreffende het gezin en het zieke gezinslid
Wat weten we over de negatieve invloeden van opgroeien in een gezin met ziekte, handicap en zorg? Door deze impact in kaart te 
brengen, weten we welke ondersteuning de JMZ nodig heeft. 

Risicofactoren Verbeteracties:
Ja: +   Nee: -

Het gezin

Hoe gaat het gezin om met de situatie? JMZ hebben meer problemen wanneer de wijze waarop het 
gezin met de ziekte omgaat dagelijks gedoe en stress oplevert.

Gezinnen met een lagere sociaal economische status (SES). In deze gezinnen verrichten JMZ meer 
mantelzorgtaken en ervaren ze meer dagelijks gedoe en stress. De reden is dat deze gezinnen over 
minder hulpbronnen beschikken om met de situatie om te gaan.

De relatie tussen ouders of familie. Een slechte relatie tussen de ouders of familieconflicten rondom een 
zorgintensieve situatie, zijn risicofactoren voor de JMZ.

Open communicatie in het gezin. De mate van openheid van communicatie binnen het gezin beïnvloed 
de impact van de zorgintensieve situatie op de JMZ.

Eenoudergezin. JMZ die opgroeien in éénoudergezinnen zijn kwetsbaarder.

Etniciteit. De etniciteit is van invloed op de (deels cultureel bepaalde) verwachtingen van de JMZ 
en de aard en omvang van hun taken. Denk bijvoorbeeld aan het tolken bij een doktersbezoek of 
administratieve ondersteuning.

…

…

Werkblad bij werkvorm 5
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Risicofactoren Verbeteracties:
Ja: +   Nee: -

Het zieke gezinslid

Duur van de ziekte. Een langere ziekteduur is een risicofactor.

De ernst van de ziekte en de mate waarin het gezinslid zorgafhankelijk is. Deze factor is van invloed op 
de mate waarin appel wordt gedaan op de JMZ en hij of zij daar gevolgen van ondervindt.

Ouder met psychische stoornis. JMZ die opgroeien in gezinnen met een ouder met een psychische 
stoornis lijken extra kwetsbaar te zijn.

Acceptatie van ziekte of beperking. Heeft het zieke of gehandicapte gezinslid meer moeite om met zijn 
of haar beperkingen om te gaan dan kan deze situatie meer belastend zijn voor de JMZ.

Leeftijd en of sekse ouder. Hoe jonger de zieke of gehandicapte ouder is des te meer risico voor de JMZ. 
Ook komt bij zieke moeders meer probleemgedrag voor bij JMZ.

…

…
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Werkblad 3   Risicofactoren betreffende de omgeving van het gezin en  
de samenleving

Wat weten we over de negatieve invloeden van opgroeien in een gezin met ziekte, handicap en zorg? Door deze impact in kaart te 
brengen, weten we welke ondersteuning de JMZ nodig heeft. 

Risicofactoren Verbeteracties:
Ja: +   Nee: -

Toegang tot professionele ondersteuning. Hoe minder toegang het zieke of gehandicapte gezinslid heeft 
tot professionele ondersteuning - dit heeft ook te maken met beleid rondom de participatiesamenleving, 
des te meer mantelzorgtaken de JMZ verricht.

Sociale netwerk. Hoe minder sociale steun er rondom een gezin met een ziek of gehandicapt gezinslid is, 
hoe groter het risico voor de JMZ.

Passende ondersteuning. Als er meer gepaste professionele ondersteuning voor de JMZ is, dan beleven 
JMZ hun relatie met hun zorgintensieve gezinslid positiever én geven meer gepaste steun. Dit geldt voor 
nu en in de toekomst, bijvoorbeeld bij  brussen (combinatiewoord van broers en/of zussen).

Integrale benadering. Een integrale benadering van de JMZ en hun (gezins)problematiek vermindert 
hun kwetsbaarheid. Kijk ook naar andere leefgebieden, zoals het opgroeien in armoede, in een 
minderheidspositie, in een situatie van echtscheiding, in een kleine woning en of kwetsbare buurt met 
beperkte mogelijkheden om buiten te spelen.

…

Voorstel voor een verbeteractie:

Werkblad bij werkvorm 5
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Werkvorm 6   Checklist wat werkt voor 
jonge mantelzorgers

Doel: 
• Deelnemers hebben inzicht in wat werkt in het bereiken en 

ondersteunen van jonge mantelzorgers.
• Deelnemers bepalen aan de hand van deze kennis wat in hun 

gemeente al goed gaat en  vooral vastgehouden/versterkt 
moet worden.

• Deelnemers bepalen aan de hand van deze kennis waar in 
hun gemeente verbeterkansen liggen.

Benodigdheden:
• Werkbladen checklists uitprinten [zie pagina 33 en 35]
• Pennen
• Flip-over

Werkwijze:
1. De procesbegeleider geeft achtergrondinformatie [verwijzing 

naar onderstaande tekst].
2. Deelnemers verdelen zich in twee groepjes die zo divers mo-

gelijk zijn samengesteld.
3. Een groepje gaat aan de slag met de checklist 1: wat werkt 

in het vinden van jonge mantelzorgers. Het andere groepje 
gaat aan de slag met checklist 2: wat werkt in het onder-
steunen van jonge mantelzorgers.

4. Op basis van de checklist gaan de deelnemers gezamenlijk 
na wat er in de regio al gebeurt en waar de verbeterkansen 
liggen.

5. Per groepje worden 1 of 2 mogelijke verbeteracties geselec-
teerd waar men in de gemeente mee aan de slag kan gaan.

Achtergrondinformatie (bij stap 1)

Aan de slag: checklist wat werkt in de ondersteuning

De vier V’s:
• Vinden
• Verlichten 
• Versterken
• Verbinden

Vinden 
• Herkennen & erkennen
• Vinden & bereiken

Verlichten en versterken
• Psychosociale (groeps)interventies
• Psycho-educatieve interventies
• Cognitieve gedragstherapie
• Respijtzorg
• Multicomponent therapie 

Stap 2 - Weten wat werkt
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Checklist 1  Wat werkt in het vinden van jonge mantelzorgers

Gemeenten en hulpverleners ervaren belemmeringen in het 
vinden en bereiken van jonge mantelzorgers. Niet voor niets 
worden jonge mantelzorgers vaak omschreven als een onzicht-
bare groep. Om jonge mantelzorgers te kunnen ondersteunen, 
is het echter wel een voorwaarde hen te bereiken en op de 
juiste manier aan te spreken. 

Hieronder hebben we verschillende werkzame elementen voor 
het bereiken van jongeren en jonge mantelzorgers op een rij 
gezet. Hoe scoor jij, of jouw gemeente, hierop?  
(1 = slecht, 10 = uitstekend)
Heb je geen idee? Vul dan niet van toepassing (n.v.t.) in. 

Over het herkennen en erkennen van jonge mantelzorgers

1. Hulpverleners (jeugdhulpverleners, wijkverpleegkundigen, artsen, etc.) in de gemeente hebben oog voor het gehele 
gezin, en niet alleen voor de hulpbehoevende.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

2. Hulpverleners (jeugdhulpverleners, wijkverpleegkundigen, artsen, etc.) in de gemeente zijn zich bewust van het 
bestaan van jonge mantelzorgers.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

3. Hulpverleners (jeugdhulpverleners, wijkverpleegkundigen, artsen, etc.) in de gemeente worden getraind en geschoold 
in het bestaan en herkennen van jonge mantelzorgers. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

4. Professionals in het onderwijs in de gemeente worden voorgelicht in het bestaan en herkennen van jonge 
mantelzorgers. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.
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Over het vinden en bereiken van jonge mantelzorgers

5. In het bereiken van jonge mantelzorgers werken wij in de gemeente outreachend: we gaan erop uit naar plekken 
waarvan we weten dat daar jonge mantelzorgers komen om met hen in contact te komen. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

6. Om jonge mantelzorgers te bereiken, maken wij in de gemeente gebruik van de community benadering: via ouders, 
rolmodellen, sleutelfiguren, mensen tegen wie jongeren opkijken of influencers bereiken wij netwerken rondom jonge 
mantelzorgers. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

7. Om jonge mantelzorgers te bereiken, zetten wij in de gemeente peers in. Dit zijn leeftijdgenoten van de jongeren en 
of andere jonge mantelzorgers. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

8. Om jonge mantelzorgers te bereiken, maken wij in de gemeente gebruik van social media en betrekken we peers om 
de juiste tone of voice te vinden. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.
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Checklist 2  Wat werkt in het ondersteunen van jonge mantelzorgers

We kunnen werkzame elementen, uit verschillende typen 
interventies, inzetten om jonge mantelzorgers in hun behoeften 
te ondersteunen. Hieronder hebben we verschillende werkzame 
elementen in de ondersteuning van jonge mantelzorgers op een 
rij gezet. 

In hoeverre herken je deze werkzame elementen in het 
ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers in de regio?  
(1 = slecht, 10 = uitstekend) Heb je geen idee? Vul dan niet van 
toepassing (n.v.t.) in. 

Over het verlichten en versterken van jonge mantelzorgers

1. Jonge mantelzorgers in de gemeente worden ondersteund door het gesprek over de impact van de situatie met het 
gehele gezin te voeren.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

2. Jonge mantelzorgers in de gemeente worden gefaciliteerd om face-2-face (in groepen) het gesprek met andere jonge 
mantelzorgers te voeren.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

3. Jonge mantelzorgers in de gemeente worden gefaciliteerd om digitaal het gesprek met andere jonge mantelzorgers te 
voeren.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

4. Beschikbaarheid van informatie. Jonge mantelzorgers in de gemeente krijgen (online en/of offline) informatie 
aangereikt over de ziekte, beperking of verslaving van een gezinslid. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.
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5. In de gemeente worden rond specifieke ziekten, beperkingen of verslavingen bijeenkomsten georganiseerd waar 
jonge mantelzorgers informatie krijgen en daarover in gesprek gaan.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

6. In de gemeente worden jonge mantelzorgers ondersteund door hen adaptieve coping strategieën aan te leren, zoals 
probleem oplossend vermogen, het accepteren van de situatie en actief zoeken naar sociale contacten. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

7. In de gemeente worden respijtvoorzieningen aangeboden met als doel de gezonde gezinsleden voor een bepaalde tijd 
te ontlasten van zorgtaken.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.

8. In de gemeente worden (meerdaagse) activiteiten voor jonge mantelzorgers georganiseerd waardoor hun thuissituatie 
even naar de achtergrond verdwijnt en zij andere jongeren ontmoeten.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n.v.t.
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Werkvorm 7   Randvoorwaarden voor een 
effectieve leeromgeving

Doelen:
• Deelnemers hebben inzicht in wat belangrijke randvoorwaar-

den zijn om samen zo effectief mogelijk te kunnen leren en 
verbeteren.

• Deelnemers gaan zelf na of deze randvoorwaarden voldoende 
aanwezig zijn.

Benodigdheden:
• Een korte PowerPointpresentatie over wat belangrijke rand-

voorwaarden voor een effectieve leeromgeving zijn.

Werkwijze:
• De procesbegeleider geeft een korte presentatie, zie 

achtergrondinformatie.
• Tijdens de presentatie gaat de procesbegeleider met de 

deelnemers in gesprek over de aanwezigheid van deze 
randvoorwaarden.

• Ook tijdens vervolgbijeenkomsten kan men op deze randvoor-
waarden terugkomen.

Achtergrondinformatie over randvoorwaarden:

Randvoorwaarden voor een effectieve leeromgeving

Een veilige én uitdagend leeromgeving:

- Verbinding, vertrouwen, kwetsbaar durven opstellen

- Een gezamenlijk referentiekader, doelmatig met elkaar gezamenlijke 
ambities realiseren, aangaan van nieuwe uitdagingen

- Ruimte geven aan verschillende perspectieven, echt luisteren, 
waardering voor ieders bijdrage

- Verbinden leefwereld (burgers/professionals) en systeemwereld 
(beleid) 

- Expliciteren en combineren van kennis van jonge mantelzorgers zelf, 
professionals en wetenschap

Effectieve leeromgeving: drieslagsleren

Stap 2 - Weten wat werkt
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Randvoorwaarden voor twee/drieslagsleren

• Commitment bij het complexe en weerbarstige vraagstuk rondom 
jonge mantelzorgers

• Continuïteit in de aanwezigheid van deelnemers

• Probleem begrijpen en analyseren wat er moet gebeuren, waarom en 
hoe

• Verbeteracties in het licht van grotere waarden en principes houden

• Belang van de jonge mantelzorgers boven eigen (organisatie)belang

• Tijd en ruimte

Effectief leren in de learning zone

Al doende leren, nog niet weten wat de oplossingsrichting wordt



pag 39 van 55  *  Toolkit Leer- en verbetertrajecten  *  Movisie

Inleiding 

De aanloopfase 

1. Oriënterend gesprek 

2.  Van initiatiefgroep  

tot ontwerpgroep met  

flexibele schil 

3. Plan van aanpak 

Stap 1. Bepalen ambitie 

Stap 2. Weten wat werkt 

Stap 3. Actie 

Stap 4.  Monitoren en  
evalueren 

Stap 5.  Verspreiden  
en verankeren 

Werkvormen 

Werkvorm 8   Wat is jouw cirkel van invloed?

Doelen:
• Deelnemers denken na over de aanpak.  Door dit te bespre-

ken, komen de deelnemers bewust in de ‘doe-stand’.
• Deelnemers gaan na welke aanwezige middelen en netwerk-

contacten er zijn en welke doelen of activiteiten daarmee 
haalbaar zijn.

Hulpmiddelen:
• Werkbladen Cirkel van invloed. Neem per verbeteractie een 

werkblad, zie voorbeeld pagina 41).
• Pennen
• Flip-over
• PowerPointpresentatie ‘effectua-

tion’, zie voor informatie: burobries.nl/
effectuation-wat-maakt-ondernemers-ondernemend.

• Korte presentatie over cirkels van betrokkenheid 
en invloed, zie voor informatie: www.movisie.nl/
dag-5-benutten-je-invloed.

Werkwijze:
1. Korte presentatie van de procesbegeleider over 

‘effectuation’: samen echt ondernemend zijn.
2. Korte inleiding van procesbegeleider over werkvorm ‘cirkel 

van invloed’.
3. Deelnemers vullen individueel per verbeteractie een cirkel 

van invloed in.
4. Deelnemers kiezen als eerste de verbeteractie waarvan ze 

denken dat hun organisatie het meeste kan bijdragen.
5. Bij het invullen gaan deelnemers na wat hun organisatie kan 

bijdragen: zijzelf of andere collega’s. Denk bijvoorbeeld aan: 
tijd, kennis, vaardigheden, netwerk, geld etc.

6. Ze kunnen daarbij ook een onderscheid maken tussen: 
meedenken, ontwerpen en uitvoeren.

7. Deelnemers formuleren de bijdrage van hun organisatie zo 
concreet mogelijk.

8. Deelnemers vullen ook de cirkels van invloed voor de andere 
verbeteracties in.

9. Op flip-overs wordt plenair geïnventariseerd, wat welke 
organisatie aan elke verbeteractie kan bijdragen.

Stap 3 - Actie

https://burobries.nl/effectuation-wat-maakt-ondernemers-ondernemend/
https://burobries.nl/effectuation-wat-maakt-ondernemers-ondernemend/
https://www.movisie.nl/dag-5-benutten-je-invloed
https://www.movisie.nl/dag-5-benutten-je-invloed
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Achtergrondinformatie: PowerPoint ‘effectuation’ en cirkels van betrokkenheid en invloed.

Vervolg werkvorm 8
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Werkblad  Cirkel van betrokkenheid

Verbeteractie: Organiseren van gesprekken, met het gehele 
gezin, over de impact van de zorgsituatie. In de gesprekken 
specifieke aandacht voor etniciteit en het versterken van coping 
strategieën van jonge mantelzorgers.

Cirkel van betrokkenheid: Alle organisaties zijn betrokken bij 
het gezamenlijke doel: meer erkenning en betere ondersteuning 
van jonge mantelzorgers.

Cirkel van invloed: Wat kan mijn organisatie (ikzelf of colle-
ga’s) doen? Denk aan: geld, tijd, energie, kennis, vaardigheden, 
netwerk etc.?

Voorbeelden
Ontwerpen: Actieplan verder uitwerken, informatie verzame-
len, ontwerp werkwijze gezinsgesprekken.

Meedenken: Meelezen actieplan, meedenken over samenwer-
kingspartners, meedenken over inhoud gezinsgesprekken.

Uitvoeren: signaleren en verwijzen, het benaderen van samen-
werkingspartners, het trainen van gezinscoaches, het voeren 
van gezinsgesprekken met gebruikmaking van specifiek daar-
voor ontwikkelde werkwijze.

Cirkel van betrokkenheid

Cirkel van invloed

Uitvoeren

Ontwerpen

Meedenken

Vervolg werkvorm 8
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Werkvorm 9  Aan de slag met actieplannen

Doel:
• Deelnemers werken de geselecteerde verbeteracties uit tot 

concrete actieplannen. Hierin wordt duidelijk, wie, wanneer 
en wat doet. Eventueel ook waarom: om een overtuigend 
verhaal te hebben richting achterban.

• Indien nodig als huiswerk: deelnemers hebben afspraken ge-
maakt over verdere uitwerking van de actieplannen.

Benodigdheden:
• Werkbladen Actieplan uitprinten. Een werkblad per verbeter-

actie, zie voorbeeld op pagina 43. 
• Informatieblad uitprinten met, voor desbetreffende verbeter-

actie, relevante achtergrondinformatie, tips, tools en beschik-
bare interventies uit de onderzoeksliteratuur (zie pagina 45).

• Pennen
• Flip-over

Werkwijze:
1. Deelnemers vormen groepjes. Per verbeteractie een divers 

samengesteld groepje.
2. Deelnemers gaan aan de hand van een werkblad aan de slag 

met het maken van een actieplan.
3. Procesbegeleiders verdelen zich over de groepjes als 

gespreksleider.
4. Deelnemers benutten daarbij het informatieblad met con-

crete input/tips vanuit de onderzoeksliteratuur passend bij 
desbetreffende verbeteractie.

5. Deelnemers vullen eerst individueel het werkblad met steek-
woorden in (max 10 min).

6. Deelnemers bespreken actieplan in hun groep, waarbij de 
nadruk ligt op de activiteiten en samenwerkingspartners.

7. Deelnemers worden daarbij gevraagd om ook na te denken 
over hoe de ambassadeurs vanuit de doelgroep in te zetten 
voor input voor het actieplan.

8. Deelnemers maken een flap voor de pitch. Het accent ligt 
wederom op de activiteiten en samenwerkingspartners. 
Deelnemers gebruiken daarbij, bij voorkeur, beeld en/of 
tekeningen

9. Deelnemers pitchen hun actieplan.

Stap 3 - Actie
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Werkblad Actieplan

Verbeteractie: het organiseren van gesprekken, met het gehele gezin, over de impact van de zorgsituatie. Met specifieke aandacht 
voor etniciteit en het versterken van coping strategieën van jonge mantelzorgers.

Waarom deze verbeteractie?

...

Wat is het doel van de verbeteractie?

...

Wat is de doelgroep van de verbeteractie?

...

Werkblad bij werkvorm 9
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Welke activiteiten zijn nodig om de verbeteracties in de regio te realiseren?

...

Welke samenwerkingspartners zijn nodig om de verbeteracties te realiseren?

...

Tijdsplanning

Wat Wie Wanneer

Overige aandachtspunten:
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Achtergrondinformatie vanuit de onderzoeksliteratuur

Het gezinsleven van jonge mantelzorgers
In de diverse reviews (Vanthuyne e.a., 2015; De Veer e.a., 2008; 
Gerhardt e.a. 2015) komt nadrukkelijk naar voren dat het 
gezinsleven van JMZ onder druk komt te staan als een familielid 
langdurig ziek of gehandicapt is. Verhoudingen tussen gezins-
leden veranderen. JMZ krijgen regelmatig minder aandacht van 
hun ouders. Het contact met een eventueel ziek of gehandicapt 
broertje/zusje vermindert of wordt anders. Wanneer JMZ meer 
zorg op zich nemen voor andere broertjes/zusjes, dan beïnvloedt 
dat ook de onderlinge relatie. Vaak is er sprake van een scheve 
rolverdeling of van een rolomkering tussen de ouders en JMZ.

Evers en Beneken genaamd Kolmer (2016: 133-134) constate-
ren in hun casestudies ook een dergelijke disbalans in de weder-
kerigheid en parentificatie. Bij het eerste gaat het erom dat de 
JMZ verkeren in de positie van ‘de sterke één’ die zorg verleent 
aan ‘de kwetsbare ander’ die zorg ontvangt. Soms is er nog 
sprake van een zekere wederkerigheid in de vorm van dank-
baarheid van de zorgvrager, al dan niet in woorden. Anderen 
ontvangen nauwelijks waardering. JMZ verwachten doorgaans 
ook niks terug. Ze vinden het gewoon dat ze zorgen en ze zijn 
loyaal aan hun ouders. Bij parentificatie is er sprake van een 
voortdurende rolomkering: JMZ zijn eindverantwoordelijk voor 
het huishouden en zijn ook belast met het verlenen van emotio-
nele steun. Ze doen daarmee taken die normaal toebehoren aan 
de ouder en niet aan het kind.

Voor kinderen uit migrantgezinnen lijkt het nog meer vanzelf-
sprekend om te zorgen voor je naaste. Vaak is het gewoon 
dat je zoveel mogelijk binnen de familie oplost en elkaar helpt 
(Evers en Beneken genaamd Kolmer, 2016: 103 en 118). Ook 

uit het onderzoek van den Berg (2014: 41) en Van der Kamp 
en Kajouane (2018: 5) naar mantelzorg en etniciteit blijkt dat 
respondenten met een migrantachtergrond, vaker dan respon-
denten met een autochtone achtergrond, van mening zijn dat 
(volwassen) kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor 
hun ouders. 

Een ziek of gehandicapt gezinslid levert ook regelmatig veel 
spanning en stress op binnen het gezin (Rebel en Van der 
Velden, 2011; Nouman e.a., 2018). Soms gaat dit gepaard met 
ruzies, waarbij JMZ vaak een bemiddelende rol op zich nemen. 
Regelmatig is er een gebrek aan openheid, waardoor JMZ over 
onvoldoende informatie beschikken over de situatie van het 
zieke of gehandicapte gezinslid en/of hun eigen positie in het 
gezin onvoldoende erkend wordt. 

Gelukkig hoeft het gezinsleven niet (alleen) onder druk te staan, 
het gebeurt ook dat er juist nauwere gezinsrelaties ontstaan. 
Ook wordt de sterkere band met het zieke gezinslid vaak expli-
ciet als voordeel genoemd. Dit komt ook terug in de studie van 
Okma e.a. (2015) naar brussen (broers en/of zussen). Zij conclu-
deren dat hun levenssituatie het beste kan worden omschreven 
als ‘ingewikkeld’ en ‘bijzonder’. Zij lopen het risico problemen 
te ontwikkelen, maar kunnen tegelijkertijd ook profiteren van 
deze bijzondere ervaring. Naast de eerder genoemde voordelen, 
noemen brussen ook het open staan voor diversiteit en dat de 
mooie gevoelens ten opzichte van de broer of zus die langdurig 
ziek of gehandicapt is dieper en bewuster beleefd wordt. Het is 
de uitdaging om een eigen leven te leiden dat wél verbonden is 
met hun broer of dus, maar er niét door wordt bepaald. 

Aanvullende informatie werkvorm 9
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Risicofactoren
Of jonge mantelzorgers een verhoogd risico lopen op de ont-
wikkeling van problemen, hangt onder meer af van een aantal 
factoren die betrekking hebben op het gezinsfunctioneren:

• De coping strategie van de gezinsleden (De Veer e.a., 2008): 
JMZ vertonen meer probleemgedrag naar mate de ziekte 
meer dagelijks gedoe en ervaren stress oplevert (Sieh, e.a., 
2010), gezinnen met een lage SES beschikken doorgaans over 
minder (sociale) hulpbronnen om met de situatie om te gaan 
(Sieh e.a., 2010).

• Hoe het zieke gezinslid de situatie ervaart: hoe moeilijker het 
zieke gezinslid met zijn beperkingen omgaat, hoe meer belas-
tend het is voor de JMZ (De Veer e.a., 2008). 

• De kwaliteit van de relatie tussen de ouders en de mate van 
openheid van de communicatie binnen het gezin (De Veer 
e.a., 2008): familieconflicten zijn een risicofactor voor JMZ 
(Gerhardt e.a., 2016).

• Sociaal economische status (SES): een beperkt financieel 
inkomen is bepalend voor de mate waarin JMZ mantelzorgta-
ken verrichten en extra risico lopen om door armoede sociaal 
geïsoleerd dreigen te raken (Vanthuyne e.a., 2015). 

• Samenstelling van het gezin: eenoudergezinnen zijn kwetsbaar-
der (Vanthuyne e.a., 2015), bij JMZ van alleenstaande ouders 
komt vanwege het ontbreken van steun van de andere ouder 
meer externaliserend probleemgedrag voor (Sieh e.a., 2010).

• Etniciteit: speelt een rol in de verwachtingen jegens de JMZ 
en de aard en omvang van hun taken, zo is de veronderstel-
ling, maar hier is vooralsnog te weinig onderzoek naar gedaan 
(Sieh e.a., 2010; Evers en Beneken genaamd Kolmer, 2016). 
Bovendien ondervinden migranten veelal op jongeren leeftijd 
ernstige gezondheidsklachten en wordt minder gebruik ge-
maakt van zorgvoorzieningen (Van den Berg, 2014 en Van der 
Kamp en Kajouane, 2018).

Behoeften van jonge mantelzorgers
Wat zijn de behoeften van jonge mantelzorgers zelf ten aanzien 
van het gezinsfunctioneren:

• Een luisterend oor. In diverse onderzoeken komt prominent 
naar voren dat JMZ behoefte hebben aan een luisterend oor, 
vooral van familie en vrienden. Het gaat daarbij om een uit-
laatklep voor hun gevoelens (Rebel en Van der Velden, 2011, 
Okma e.a., 2015). Ze hebben behoefte aan emotionele steun 
en begrip voor dat ze soms moe worden van de situatie thuis, 
dat ze zich boos en gefrustreerd voelen en dat ze zich zorgen 
maken over hun gezinslid. Het gaat daarbij om iemand die 
echt goed kan luisteren en eventueel ook tips kan geven over 
het omgaan met de situatie thuis.

• Ontspanning met het gezin. In het onderzoek van Rebel en 
Van der Velden (2011) scoort ook de behoefte aan ontspan-
ning met het gezin opvallend hoog (24% van de JMZ die de 
survey hebben ingevuld). Brussen geven in het onderzoek van 
Okma e.a. (2015) aan dat het sociale netwerk ondersteunend 
zou kunnen zijn door met hen activiteiten te ondernemen die 
met hun zorgintensieve gezin lastiger zijn om te ondernemen, 
zoals bijvoorbeeld een dagje strand of naar het pretpark. Of 
juist door oppas te zijn voor het zorgintensieve kind, waar-
door voor hun ouders de ruimte ontstaat een-op-een iets met 
de brus te doen.

• Meer informatie. In veel onderzoeken komt de behoefte 
aan meer informatie naar voren (Vanthuyne e.a.: 2015). Zo 
kunnen JMZ de situatie beter begrijpen en hun rol beter 
bolwerken. Bijna 4 op de tien jongeren geven in de survey van 
Rebel en Van der Velden (2011) aan dat zij behoefte hebben 
aan meer informatie: zij willen onder meer weten hoe ze om 
moeten gaan met een langdurig ziek of gehandicapt gezins-
lid. Bijna de helft van de brussen uit het onderzoek van Okma 
e.a. (2016) wil beter geïnformeerd worden over de ziekte of 
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handicap van hun broer of zus. Ook de JMZ uit het onderzoek 
van Evers en Beneken genaamd Kolmer (2016) geven aan 
nauwelijks op de hoogte te zijn van belangrijke informatie 
rond het ziektebeeld en de ontwikkeling ervan. Dat geldt 
nadrukkelijk ook voor JMZ met ouders met psychiatrische 
problematiek: maar liefst 71% wil meer informatie over de 
psychische ziekte. Ook willen zij horen dat de voor hen moei-
lijk te begrijpen psychische problematiek van hun ouders niet 
hun schuld is. Een studie van Kavanaugh & Howard (2019) 
laat zien dat JMZ van ouders met een chronische ziekte zoals 
ALS, vaak niet geïnformeerd worden hoe zij hulp moeten ver-
lenen. Het gaat in dit geval dan vaak om praktische hulp. In 
de studie komt naar voren dat een groot gedeelte van de JMZ 
zich dit zelf aanleert in een proces van ‘trials and error’.

• Beter leren omgaan met de situatie. Bijna de helft van de 
brussen uit het onderzoek van Okma e.a. (2016) zegt beter te 
willen leren omgaan met (het gedrag van) hun zorgintensieve 
broer of zus, of leren omgaan met de reacties van anderen op 
hun broer of zus. Iets meer dan de helft geeft aan moeite te 
hebben om grenzen aan te geven en aandacht te vragen voor 
zelfontplooiing en hun rol binnen het gezin. Zij hebben de 
neiging zichzelf weg te cijferen. Bijna 70% vindt het moeilijk 
te verwoorden wat in hen omgaat, wat hen dwars zit of wat 
zij lastig vinden. Het aanleren van sociale vaardigheden zoals 
ruzie maken is ook een thema. Bij JMZ met ouders met psy-
chische problematiek is de behoefte aan copingstrategieën in 
het omgaan met deze problematiek bijna bij vrijwel iedereen 
aanwezig (Grove e.a., 2016). 

• Beter met elkaar communiceren. In het onderzoek van 
Nouman e.a. (2018) geven JMZ aan dat zij graag gezinsonder-
steuning willen, zodat de problemen die zij binnen het gezin 
ervaren verminderen en gezinsleden beter met elkaar leren 
communiceren. Zij zouden hiervoor graag de inzet van een 
‘kameleon’ hulpverlener of een gesprekstool zien.  

• Meer zeggenschap. Specifiek bij brussen lijkt er een be-
hoefte te zijn aan meer zeggenschap over de situatie van hun 
zieke of gehandicapte broer of zus (Okma, e.a., 2016). Dit 
heeft vooral te maken met dat een grote meerderheid van 
hen zich zorgen maakt over de toekomst van hun zorginten-
sieve broer en zus. Daarover willen bijna alle brussen graag 
meepraten, zodat er niet over hen besloten wordt wat zij 
daarin later wel of niet gaan doen. De meeste van hen willen 
ook hun zegje doen ten aanzien van de huidige ondersteu-
ning van hun broer of zus.

Aanbevelingen van professionals, experts en 
onderzoekers
Ondersteuning van JMZ moet zorgen voor een beter evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast, door hen enerzijds te verster-
ken en anderzijds te ontlasten. Daarbij is het belangrijk dat de 
ondersteuning zich niet alleen richt op de JMZ zelf, maar ook op 
de relatie van de JMZ met de zorgbehoevende en de gezinsdy-
namiek (Vanthuyne e.a., 2015; De Veer e.a., 2008; Okma e.a., 
2015; Sieh e.a., 2010; Borg, 2015; Gerhardt e.a., 2015). 

• Vroegtijdig en laagdrempelig: Laagdrempelige aandacht 
voor JMZ is essentieel, bij voorkeur aan huis bijvoorbeeld door 
een mantelzorgconsulent (De Veer e.a., 2008) of gezinscoach 
(Okma e.a.: 2015) die zowel informatieve, praktische als soci-
aal-emotionele ondersteuning biedt en contact houdt. Vooral 
in de beginfase, wanneer duidelijk wordt dat de gezondheid 
of functioneren en ontwikkeling van een gezinslid problema-
tisch is, is dit heel belangrijk. 

• Aansluiten bij de vragen en krachten: Vanthuyne e.a. 
(2015) benadrukken bij de aandacht voor vroegsignalering 
wel dat het belangrijk is niet in de valkuil te stappen om JMZ 
eenzijdig als risicogroep te bestempelen, maar op basis van 
het in beeld brengen van risico- en beschermende factoren 
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aan te sluiten bij de vragen en problemen die JMZ hun ouders 
en het gezin zelf ervaren, en ook bij de krachten die bij de 
JMZ en het gezin aanwezig zijn. De term JMZ moet helpen 
bij de erkenning en herkenning, maar JMZ moeten door deze 
term niet vast komen te zitten in hun rol of hun rol veran-
deren van een informele naar een formele met nog meer 
verwachtingen.

• Werken aan een gezondere gezinsdynamiek: Noumon 
e.a., 2018 maken daarbij concreet dat de gezinsondersteu-
ning als doel heeft het bespreekbaar maken van de gezinssitu-
atie, het verbeteren van het gezinsfunctioneren en de sfeer 
thuis, dat alle gezinsleden zich gehoord en gezien voelen, er 
een meer gezonde gezinsdynamiek ontstaat en dat eventu-
ele knelpunten en hulpvragen in beeld komen en opgelost 
worden. 

• Praktische ondersteuning van gezinnen: Draaglast vermin-
deren van de JMZ houdt ook in dat hun gezinnen, de zorg-
vragers, de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben 
(Noumon e.a., 2018; De Roos e.a., 2016). Veel gezinnen van 
JMZ kampen met financiële problemen, ook financiële onder-
steuning van het gezin is daarom een aandachtspunt. Het is 
belangrijk dat ouders van zorgintensieve gezinnen voldoende 
respijt krijgen, zodat er voldoende ruimte overblijft voor brus-
sen en JMZ in het gezin (Okma e.a., 2015).

• Meer cultuur sensitieve mantelzorgondersteuning: In 
het onderzoek van Van der Kamp en Kajouane (2018) naar 
de ervaringen van migrantenmantelzorgers en hun behoefte 
aan ondersteuning wordt gesignaleerd dat nader onderzoek 
gedaan moet worden naar jonge migrantmantelzorgers omdat 
zij op zeer jonge leeftijd al zorg verlenen en veelal buiten beeld 
blijven. Volgens de onderzoekers is het meer in het algemeen 
belangrijk dat er meer cultureel sensitieve mantelzorgonder-
steuning ontwikkeld wordt, zodat migrantgezinnen hier meer 
gebruik van maken. Professionals hebben daarvoor meer 

kennis nodig van het perspectief van migranten op mantel-
zorg, zodat ze daar rekening mee kunnen houden en op aan 
kunnen sluiten. Zo gaat het Nederlandse zorgsysteem uit van 
de autonomie van de patiënt en richt het zich op het individu. 
Ook is zelfredzaamheid en het zoveel mogelijk behouden 
van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de 
patiënt in de Nederlandse zorgvisie belangrijk. De zorgvisie in 
veel migrantengezinnen is dat je de zorg van wie ziek is zoveel 
mogelijk uit handen neemt. Bij het consequent inzetten op een 
divers personeelsbeleid ontstaat ‘vanzelf’ ook meer aandacht 
voor cultureel sensitieve mantelzorg- en/of gezinsondersteu-
ning. Ook is bij migrantgezinnen een meer outreachende en 
proactieve werkwijze nodig. Voor sommige (jonge) migrant-
mantelzorgers kan lotgenotencontact een uitkomst bieden, 
zodat zij ervaringen binnen de veilige ‘eigen’ omgeving kun-
nen delen, onderling emotionele steun geven en waar nodig 
taboes doorbreken. Ook meer op empowerment en persoonlij-
ke ontwikkeling gerichte trajecten kunnen (jongeren) migrant-
mantelzorgers helpen om een betere balans te vinden tussen 
zorgen, school/studie/werk en persoonlijke ontwikkeling. 

Wat werkt: praktische tips
• Vooral bij gezinnen met verslaafde ouders zou gezinsonder-

steuning zich (ook) moeten richten op het verbeteren van de 
opvoedvaardigheden van ouders (Barnard e.a., 2004).

• Als de opvoedvaardigheden niet in het geding zijn, dan kan 
een gezinsgerichte benadering bestaan uit het verbeteren van 
de communicatie tussen de gezinsleden en het versterken 
van het netwerk rondom het gezin (Banks e.a., 2001, 2002; 
Pakenham e.a., 2007).

• Experts concluderen dat de ondersteuning (1) laagdrempelig 
moet zijn, en (2) gezinsgericht gecombineerd moet worden 
met (3) aanbod voor de jonge mantelzorger (De Veer e.a., 
2008).
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Werkzame elementen van interventies gericht op zowel ouders 
als kinderen zijn (NJi, 2016): 

 – training in het vergaren en beoordelen van betrouwbare 
informatie over ziekten en het verloop daarvan; 

 – training om die informatie met anderen te communiceren; 
 – training om negatieve gedachten en denkfouten te herken-
nen en om te zetten naar positieve gedachten; 

 – trainen van ontspanningsoefeningen in stressvolle situaties; 
 – trainen en informeren van ouders zodat zij de juiste onder-
steuning inzetten; 

 – trainen van broers/ zussen zodat zij op een juiste manier 
omgaan en ondersteunen van hun broer/zus met chroni-
sche beperking of handicap.

• Er is bewijs dat creatieve gezinstherapie-methodes helpend 
zijn om huidige communicatie- en relatiepatronen te identifi-
ceren en verbeteren, bijvoorbeeld met het gehele gezin wer-
ken aan beeldende kunst (Spierling, Tahta-Wraith, Kulikowska 
& Cunnane, 2019). 

• Interventies gericht op zowel ouders als kinderen zijn nuttig 
als die plaatsvinden in een veilige, niet-oordelende omgeving 
waar over bijvoorbeeld psychische ziekten kan worden uitge-
wisseld (Martin, Hoffman, Nolas, Kamenopoulou & Wolpert, 
2011). Andere werkzame elementen zijn; door te praten over 
de ziekte neemt schaamte, angst en stigma af (bij zowel ou-
ders als JMZ), waardoor kinderen meer begrijpen en toleranter 
worden tegenover de ziekte. Ook helpen groepsgesprekken 
dat ouders zich minder geïsoleerd voelen (Cooklin, 2010).  

Praktische tools
• Praatpakket voor ouders en kinderen.
• De digitale Samenspelscan helpt om de samenwerking tussen 

mantelzorgers en professionals te evalueren en te verbeteren. 
Benadruk dat ook JMZ in de scan en het gesprek meegeno-
men worden.

• In de publicatie Aan de slag met sociale netwerken staan 
diverse instrumenten voor hulpverleners om het netwerk van 
een cliënt in kaart te brengen. Dit kan voor hulpverleners een 
instrument zijn om meer zicht te krijgen op de aanwezigheid 
van JMZ en daar specifiek naar te vragen. Betrek JMZ bij het 
invullen hiervan. Met bijvoorbeeld de MantelScan brengen 
helpverleners de kracht en het risico van (familie)netwerken in 
kaart. 

• De COUP-werkwijze geeft professionals aanknopingspunten 
hoe je de samenwerking met familie van cliënten op kunt 
pakken. 

• In de Toolkit Familieparticipatie staan verschillende tips voor 
professionals om samen te werken met de hele familie van de 
cliënt. 

https://www.pitbaarn.nl/is/product/136705/193777/praatpakket-voor-ouders-en-kinderen
https://www.samenspelscan.nl/
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/aan-de-slag-met-sociale-netwerken.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/mantelscan
https://www.zorgvoorbeter.nl/familieparticipatie/werkwijze
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/toolkit-familieparticipatie.pdf
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Werkvorm 10   Werkblad voor het maken 
van een evaluatieplan 

Verbeteractie:  

Vragen Respondenten Wanneer Methode Door wie

Uitvoering volgens plan?

Bereik doelgroep?

Waardering interventie?

Ervaren effectiviteit?

Succes- en faalfactoren

Stap 4 - Monitoren en evalueren
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Bij ‘methoden’ kun je bijvoorbeeld denken aan: vraaggesprek-
ken (interviews, focusgroepen of enquêtes), analyse van admi-
nistratieve gegevens (registraties, vergaderverslagen, logboeken, 
websites), observaties en of literatuuronderzoek. 

Bij ‘door wie’ kun je denken aan iemand van de eigen or-
ganisatie of een externe onderzoeker van een kennis- of 
onderzoeksinstituut.

Daarnaast zijn er diverse bestaande evaluatie-instrumenten en 
tools. Zie bijvoorbeeld de publicatie Zicht op effect en instru-
mentenwijzer.nl voor een beschrijving van deze instrumenten. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Zicht-op-effect%20%5BMOV-3296073-1.0%5D.pdf
https://instrumentwijzer.nl/
https://instrumentwijzer.nl/
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Werkvorm 11   Voorbeeld vragenlijst voor 
evalueren van JMZ-check

Hieronder de oproep voor het meewerken aan de mini-evaluatie 
van de JMZ-check en de vragen die daarbij worden gesteld. 

Mini-evaluatie JMZ-check
De JMZ-check is ontwikkeld, samen met organisaties die zich in 
de regio inzetten voor het bereiken en ondersteunen van jonge 
mantelzorgers. Dit is een tool die het bewustzijn van professio-
nals over jonge mantelzorgers (JMZ) moet vergroten. Het helpt 
professionals om jonge mantelzorgers te signaleren en met hen 
in gesprek te gaan. Met deze korte vragenlijst verzamelen wij 
feedback op deze tool. Wij waarderen het zeer als je 5 minuten 
tijd hebt voor het beantwoorden van onderstaande vragen.  
De ingevulde vragenlijst kun je sturen naar @@@. 

Veel dank voor uw medewerking!

1. In welke sector ben je werkzaam? 
 Antwoord:

2. Heb je de JMZ-check gebruikt? 
 a) Ja
 b) Nee, ik heb het nog niet kunnen gebruiken
 c) Nee, ik ga het ook nooit gebruiken

3. Zou jij de JMZ-check aanbevelen bij je collega’s? 
 a) Ja, omdat … 
 b) Nee, omdat … 

4.  In welke situatie heb je de JMZ-check gebruikt of zou 
je de JMZ-check graag gebruiken? 

 a) In gesprekken over school
 b)  In gesprekken met betrekking tot zorg van een familielid 

van de jongere
 c) In gesprekken met de jongere één op één
 d) In gezinsgesprekken (met één of meerdere gezinsleden)
 e)  Als naslagwerk of voorbereiding op een gesprek met een 

jongere, school of het gezin
 f) In een andere situatie, namelijk:

5.  Krijg jij door het gebruik van de JMZ-check meer oog 
voor jonge mantelzorgers? 

 a) Ja, omdat …
 b) Nee, omdat … 

6.  Helpt de JMZ-check jou om de jongere meer bewust te 
maken van hun (zorg)situatie? 

 a) Ja, omdat …
 b) Nee, omdat … 

7.  Zijn er nog andere dingen die je kwijt wilt met 
betrekking tot de JMZ-check? 

 Antwoord:

Stap 4 - Monitoren en evalueren
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Werkvorm 12  Een evaluatie in 4 vragen
Doel: 
• De deelnemers komen tot vier gesloten vragen die in essentie 

de uitvoering van de verbeteractie evalueren.

Hulpmiddelen:
• Post-its
• Pennen
• Checklist uitprinten

Werkwijze:
• Vorm een groepje per verbeteractie.
• Geef elke deelnemer 4 post-its.
• Spreek van te voren af aan wie je de vragen gaat voorleggen: 

de uitvoerders van de verbeteractie of de doelgroep van de 
verbeteractie.

• Laat elke deelnemer per post-it een vraag formuleren die hij 
of zij wil stellen, met maximaal 3 antwoordcategorieën.

• Verzamel de vragen en groepeer ze (leg vragen die op elkaar 
lijken, bij elkaar).

• Bepaal de definitieve keuze voor de vragen aan de hand van 
de checklist.

Checklist:
• Zijn er vragen geformuleerd die betrekking hebben op hoe 

de (uitvoering van de) verbeteractie door de uitvoerders of 
doelgroep wordt gewaardeerd?

• Zijn er vragen geformuleerd die betrekking hebben op wat de 
verbeteractie voor de doelgroep heeft opgeleverd? Zijn in de 
vragen de doelen van de verbeteractie opgenomen?

Stap 4 - Monitoren en evalueren
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Werkvorm 13  Van project naar netwerk
In de online bijeenkomst over netwerkvorming hebben we 
iedereen gevraagd input te geven over onderstaande drie 
vragen. Alle deelnemers gebruikten de online post-its om  
input te geven.

Stap 5 - Verspreiden en verankeren
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