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Landelijke bijeenkomst 3:
Ketenaanpak 

depressiepreventie bij 
mantelzorgers

Donderdag 13 oktober 2022
10:00 - 13.00 uur



“If compassion does not include yourself, it is incomplete”

Buddha
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Spelregels

• Zet jezelf op ‘mute’ als je niet spreekt, om achtergrondgeluiden te vermijden.

• Gebruik bij vragen de functie ‘hand opsteken’ of zet je vraag in de chat.

• Heb je last van technische problemen? Laat het weten in de chat of mail naar 
Lianneke@proofadviseurs.nl. 
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Programma

1. Introductie 10:00 – 10:15 

2. Hanife Guzel over Mantelzorgers met een migratieachtergrond 10:15 – 10:30

3. Robert Karssenberg over Jonge mantelzorgers 10:30 – 10:45

4. Breakout rooms 10:45 – 11:05

PAUZE 11:05 – 11:15

5. Terugkoppeling breakout rooms 11:15 – 12:00

6. VWS over Programma Mentale Gezondheid 12:00 – 12:10

7. Pilots en geleerde lessen 12:10 – 12:50

8. Afsluiting en voortuitblik 12:50 – 13:00
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1. Introductie



1.1 Kennismaking
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Florian Theissen

Projectleider
PROOF Adviseurs

Lianneke den Toom

Teamlid
PROOF Adviseurs

Ilse Wesseling

Projectsecretaris
PROOF Adviseurs

Renée Rijntjes

Teamlid
Ecorys

Lucienne Berenschot

Teamleider
Ecorys



1.1 Kennismaking
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Ja
23%

Nee
77%

Bent u mantelzorger?



1.2 Nieuws en ontwikkelingen

• Congres over Jonge Mantelzorgers (Friesland)

• Dag van de Mantelzorg op 10 november

• Plannen staatssecretaris Van Ooijen in brief naar de Kamer (september):

– Een erkende positie van mantelzorg en informele zorg in beleid, zorg, sociale basis, werk en school.

– Verbinding en samenwerking met (het netwerk van) de mantelzorger. 

– Individuele ondersteuning, gevarieerd en op maat. 
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1.3 Achtergrond ketenaanpak 

• Meerjarenprogramma depressiepreventie (VWS)

• 4 specifieke doelgroepen:

1. Jonge mantelzorgers

2. Mantelzorgers van mensen met psychische problematiek (incl. dementie)

3. Werkende mantelzorgers

4. Mantelzorgers met een migratieachtergrond

• Doel: mantelzorgers nu en in de toekomst zo goed mogelijk te ondersteunen en overbelasting en 
depressieve klachten terug te dringen door samenwerking tussen ketenpartijen te optimaliseren. 
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Fysieke en 
mentale 
belasting

Overbelasting Somberheid
Depressieve 

klachten



1.4 Proces tot nu toe 

Kick off
Fase 1: 

Verkenning

Fase 2: 
Planvorming en 

Ontwikkeling

Fase 3: 
Pilots en Testen 

Fase 4: 
Synthese 

Fase 5:
Implementatie en 

borging

RG 1 RG 3

RG 8

LB 1

LB 2 –  LB 4

R: Projectorganisatie opgezet
R: Posities stakeholders bekend
R: Selectiecriteria pilot-regio s bekend
R: Landelijk commitment (pledge) 

R: Pilots regio s bekend 
R: Pilots inhoudelijk uitgewerkt
R: Pilots te meten indicatoren bekend
R: Concept ketenaanpak 

R:  Ketensamenwerking  implementeren
R:  Systematische monitoring 
R:  Waar nodig bijsturen door planvorming

R: Definitieve ketenaanpak
R: Handreiking + film 
R: Train de trainer training
R: Landelijke start/commitment (ambassadeurschap)

V: Digitale tool 
V: Landelijk OT

RG 2

RG 9RG 4 –  
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1.5 Eindproducten
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Handreiking Praktijkervaringen per pilot Bijlage ontwerp 
ketenaanpak

Film Training Train de Trainer Landelijke start 

- Netwerkanalyse
- Klantreizen 



1.6 De bouwstenen

Bouwstenen: 

1. Bewustwording

2. Preventie en (vroeg)signalering

3. Toeleiden en uitvoeren interventies

4. Ondersteuning zelfmanagement

5. Monitoring casus en nazorg

6. Opleiding, richtlijnen en handleidingen 

7. Onderzoek en Monitoring
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Per bouwsteen onderscheid in 
- Doelen
- Instrumenten
- Rollen



1.7 Ontwerp ketenaanpak
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1.8 De rollen binnen de keten
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Keten-
regisseur

Informatie-
knooppunt

Ontwikkelaar Uitvoerder

Casus-
regisseur

Kwaliteits-
bewaker
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2. Thema: Mantelzorgers met een migratieachtergrond
Toelichting door Hanife Guzel



2.1 Mantelzorgers met een migratieachtergrond

• Organisaties gericht op mensen met een migratieachtergrond. Momenteel in één 1 pilot aangehaakt 
(Rotterdam).

Waarnemingen uit de pilots: 

• Eerste generatie migranten (op leeftijd) hebben verhoudingsgewijs vaker dan andere mantelzorgers 
last van een taalbarrière en onbekendheid met/minder vertrouwen in instituties.

– Taalbarrières bemoeilijken de mogelijkheid van vertrouwensband.

• Culturele factoren spelen een sterke rol in een ervaren verplichting om mantelzorgtaken op te pakken 
(minder ruimte om aan te geven wanneer het te veel wordt).

• Indien mensen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn bij de ketenpartijen kan dit 
leiden tot onvoldoende kennis van de specifieke factoren die een rol kunnen spelen bij preventie en/of 
aanpak van overbelasting en/of depressieve klachten. 
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Hanife Guzel

• Sensa Zorg

• Zelf mantelzorg 

• Onderzoek: partners van dementie patiënten



Scriptie onderzoek

• Is er een relatie tussen belasting door zorgverlening en eenzaamheid 
en speelt de copingsstijl die verzorgers hanteren daarin een 
modererende rol?

• Sociale en emotionele eenzaamheid

• Coping: emotie gericht vs. probleem gericht

• Advies: probleem gerichte coping
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3. Thema: Jonge mantelzorgers
Toelichting door Robert Karssenberg



3.1 Jonge mantelzorgers

• Scholen momenteel in geen van de pilots aangehaakt. Momenteel in één pilot een leerplichtambtenaar 
aangehaakt (Midden-Drenthe). 

Waarnemingen uit de pilots: 

• Scholen bewaken dat hun primaire taak ligt op het geven van onderwijs (niet op het sociaal domein). 
Dit leidt soms tot terughoudendheid in de opstelling jegens samenwerking. 

• Jonge mantelzorgers herkennen zich vaker niet in de term mantelzorger.

• Veel jonge mantelzorgers hebben last van “schaamte”.
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Robert Karssenberg

• Lid Klankbordgroep JMZ Pro

• Broer met syndroom van 
Down

• Teacher collage 



Klankbordgroep JMZ Pro

• Onafhankelijke klankbordgroep

• Gevraagd en ongevraagd advies

• Ervaringswerkers - kracht van persoonlijke ervaring

• JMZ-ambassadeurs voor o.a. media-activiteiten

Niets over ons, maar met ons!



Jonge mantelzorgers?
• Kinderen en jongeren in de leeftijd t/m 25 jaar

• Opgroeien met zorgen voor/om een naaste met een chronische ziekte, 
beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving

• Niet alleen zorgen dragen, maar juist ook zorgen maken en zorgen missen

Zorgen dragen, zorgen maken en zorgen missen!



Verschillende kanten

Mooi

• Verhoogde zelfstandigheid
en veerkracht

• Hechtere familiebanden

Minder mooi

• Meer mentale zorgen

• Jezelf wegcijferen



Belangrijk voor 
jonge mantelzorgers
• Herkenning, erkenning en ondersteuning (formeel en informeel netwerk)

• Bewustwording, signalering en doorverwijzing stimuleren

• Laagdrempelige, structurele en duurzame aanpak

• bevordering mentaal welbevinden 

• Gezond en veilig opgroeien, zowel thuis als op school



Waarom preventie? 
• Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren (≤ 25 jaar) groeit op met een 

zorgsituatie thuis. (SCP, 2022)

• Ze missen mogelijk de nodige zorg en aandacht voor zichzelf en ‘ervaren een 
lagere kwaliteit van het leven dan leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie in het 
gezin’. (SCP, 2020)

• Verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische en psychosomatische 
problemen op latere leeftijd. (Trimbos-instituut)

• Investeren in preventie voorkomt grotere problematiek op latere leeftijd en 
daarmee hogere maatschappelijke (zorg)kosten (MantelzorgNL) 



Projecten
• Week van de Jonge Mantelzorger (1 t/m 7 juni)

• JMZ Vriendelijke School pilot 2022-2023

• JMZ on Tour

• Politieke lobby – aandacht voor JMZ

• Meewerken aan diverse onderzoeken

• Congres JMZ 2023 – Mentaal welbevinden



Meer informatie

• JMZ Pro: 
jmzpro.nl | coordinator@jmzpro.nl

• Klankbordgroep
jmzpro.nl/jmz-pro-Klankbordgroep | klankbordgroep@jmzpro.nl

• Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg
strategischealliantiejongemantelzorg.nl | alliantie@jmzpro.nl | 
www.weekvandejongemantelzorger.nl

http://www.jmzpro.nl/
mailto:coordinator@jmzpro.nl
http://www.jmzpro.nl/jmz-pro-klankbordgroep/
mailto:klankbordgroep@jmzpro.nl
http://www.strategischealliantiejongemantelzorg.nl/
mailto:alliantie@jmzpro.nl
http://www.weekvandejongemantelzorger.nl/
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4. Breakout rooms (+ uitleg)



4.1 Uitleg breakout rooms

• Bij aanmelding aangegeven naar welk thema uw interesse uitgaat:

– Mantelzorgers met een migratieachtergrond

– Jonge mantelzorgers

• Op basis hiervan een indeling gemaakt voor breakout rooms. 

• Elke breakout room behandelt per doelgroep andere vragen, vanuit een andere invalshoek en 
eigen expertise.

• Spreek gezamenlijk af wie uit de groep het woord neemt tijdens de plenaire terugkoppeling.

• Projectteam zit erbij als luisterend oor en participeert niet actief. 

• Na 15-20 minuten is er een pauze, in de chat wordt de eindtijd aangekondigd.
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4.2 Vragen voor tijdens de breakout rooms
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1. Hoe kunnen ketenpartijen jonge mantelzorgers / mantelzorgers met een migratieachtergrond bereiken 
en bewust maken van het risico op overbelasting en/of depressieve klachten (best practices & 
valkuilen)?

2. Welke organisaties mogen niet ontbreken in een ketenaanpak voor jonge mantelzorgers / 
mantelzorgers met een migratieachtergrond en hoe bereik je hen? 

3. Welke instrumenten kunnen ketenpartijen inzetten om overbelasting en/of depressieve klachten bij 
jonge mantelzorgers / mantelzorgers met een migratieachtergrond te voorkomen of indien de 
overbelasting en/of depressieve klachten al aanwezig zijn zo snel mogelijk te helpen? 

4. Wat zijn de grootste valkuilen om jonge mantelzorgers / mantelzorgers met een migratieachtergrond 
vanuit de ketensamenwerking te ondersteunen?

Tips

• Start met een korte voorstelronde.

• Maak aantekeningen voor de plenaire discussie.

• Spreek gezamenlijk af wie uit de groep het woord neemt tijdens de plenaire terugkoppeling. 

• Direct na de breakout room is er 10 minuten pauze, zorg als breakout room dat je op tijd klaar bent. 
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10 minuten pauze
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5. Terugkoppeling breakout rooms
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6. Programma Mentale Gezondheid VWS



De aanpak:

“Mentale 
gezondheid: van ons 
allemaal”

13 oktober 2022



Waar staan we nu?

› Mentale ongezondheid is aangeduid als 
één van de grootste gezondheidsrisico’s 
van de toekomst

› De maatschappij stelt hoge eisen aan 
mensen

› De corona lockdown heeft grote 
gevolgen gehad

› De druk op de arbeidsmarkt neemt toe

› Er gebeurt al veel, maar de inzet en 
kennis zijn vaak versnipperd

Ambities:

› Mentale weerbaarheid bij mensen 
versterken.

› Iedereen kan mee doen.

› (Sociale) Impact en maatschappelijke 
kosten van mentale 
gezondheidsklachten te verminderen

Waar gaan we naar toe?
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Mentale gezondheid als onlosmakelijk onderdeel van onze algehele 
gezondheid



5 actielijnen 

Mentaal gezonde maatschappij

Mentaal gezonde buurt

Mentaal gezond onderwijs

Mentaal gezond aan het werk

Mentaal gezond online
38
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Landelijk bespreekbaar maken van mentale gezondheid door bewustwording, het 
gesprek voeren en herkennen van eerste signalen. 

Acties: 

• We initiëren ‘de Mental Meetup’ rondom de start van het nieuwe schooljaar. 

• We stimuleren het maatschappelijk debat over de prestatiegerichte samenleving.

• We betrekken de cultuursector bij het bespreekbaar maken van mentale gezondheid. 

• We investeren extra in het bereiken van mensen met een kwetsbare maatschappelijk 
economische positie. 

1. Mentaal gezonde maatschappij
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Laagdrempelige ondersteuning in de buurt 

Acties: 

• We gaan verkennen hoe we de inzet van laagdrempelige inloopmogelijkheden kunnen
versterken, verbeteren en opschalen.

• We gaan de subsidieregeling ‘Samen Cultuurmaken 2021-2024’ inzetten om meer mensen 
in een kwetsbare positie met deze regeling te bereiken. 

• We stimuleren jonge mensen om zich in te zetten voor een ander.

• We zetten in op een stevige sociale en pedagogische basis ter ondersteuning van mentale 
gezondheid van jonge mensen.

• Om inwoners in de buurt beter te ondersteunen gaan we het lokale gezondheidsbeleid 
versterken en stimuleren we, wanneer dat nog niet het geval is, het lokale 
preventieakkoord aan te vullen met mentale gezondheid.

2. Mentaal gezonde buurt
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Mentaal gezond onderwijs door jongeren te leren omgaan met alledaagse uitdagingen en 
de toenemende prestatiedruk

Acties: 

• We willen het programma Welbevinden op school opschalen, o.a. via het programma 
Gezonde School.

• We gaan samen met betrokken partijen in het hoger onderwijs zorgen voor een integrale 
aanpak van mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs.

• Daarnaast gaan we dit jaar een onderzoek uitzetten naar prestatiedruk en stress onder 
studenten. 

Mentaal gezond onderwijs
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Mentaal gezonde werkvloer door werkenden te ondersteunen om, om te gaan met 
mogelijke stressfactoren en het aantal toenemende burn outklachten te verminderen

Acties: 

• We geven gezamenlijk met veldpartijen uitvoering aan de aanpak “Brede Maatschappelijke 
Samenwerking Burn-outklachten (BMS) om de preventie van burn-outklachten te 
versterken. 

• We ondersteunen een preventieve aanpak van burn-outklachten door werkgevers, 
werknemers en arbo-professionals. 

• We stimuleren de (door)ontwikkeling van goede initiatieven door de subsidieregeling 
‘Mentale vitaliteit van werkenden’. 

• Aansluitend bij actielijn 1 wordt met een publiekscampagnes een cultuuromslag bevorderd 
in de maatschappij om het taboe rond burn-outklachten verder te doorbreken en aandacht 
te vragen voor ongezonde (werk)druk in de maatschappij. 

Mentaal gezond aan het werk
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5. Mentaal gezond online door mediawijsheid te verhogen bij inwoners en inwoners digitaal 
vaardiger maken.

Acties: 

• We zijn in gesprek met het Netwerk Mediawijsheid over hoe wij jonge mensen nog beter 
kunnen voorlichten over de online leefwereld. 

• Wij brengen tools rondom mentale vaardigheden beter bij jonge mensen onder de 
aandacht, zoals de digitalebalans.nl en MediaMasters. 

• Samen met MIND US gaan we kijken hoe we de online en offline wereld van de 
ondersteuning beter op elkaar aan kunnen laten sluiten.

• N.a.v. het SER-advies over de toekomst van hybride werken zullen we in de 
digitaliseringsstrategie en de onderwijsplannen aandacht vragen voor digitale 
vaardigheden en bewustzijn. 

Mentaal gezond online
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1. Er is veel kennis, maar deze is 
versnipperd beschikbaar.

2. Kennis beter verbinden en aanbieden 
aan beleidsmakers, scholen, 
werkgevers, werkenden, jongeren en 
jongvolwassenen maar ook mensen in 
een lagere sociaal economische 
positie.

3. Implementeren van kennis in de 
praktijk.

Langs welke aanpak: actiegericht leren
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› Samen met de doelgroepen.

› Samen met stakeholders.

› Vanuit gedragen doelen en ambities.

› Komen tot aanvullende concrete 
activiteiten.

› Die aansluit bij de leefwerelden van de 
doelgroepen.

› Iedereen heeft een rol in de aanpak. 

› Gezamenlijk voortgang volgen. 

Uitwerking in co-creatie
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7. Pilots en geleerde lessen



7.1 Terugkoppeling Pilots

• Pilot Midden-Drenthe

• Pilot Harderwijk/Ermelo

• Pilot Rotterdam Overschie
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Voortgang pilot 

gemeente Midden-Drenthe

Ketenaanpak preventie en terugdringen van depressies 
bij mantelzorgers



Maatschappelijke ontwikkelingen

• De gemeente wil mantelzorgers meer aandacht schenken 

• Dubbele vergrijzing

• Eenzaamheid 



Deelname pilot

Problematiek jonge mantelzorgers

• Er is onvoldoende kennis en bekendheid rondom de problematiek van de doelgroep

• Jonge mantelzorgers zijn speerpunt van beleid

Mantelzorgers met psychische kwetsbaarheid

• Er zijn in de gemeente relatief veel inwoners met psychische kwetsbaarheid

• De noodzaak om in de keten nauwer samen te werken
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Partners in de pilot

• Het contactpunt mantelzorg

• Consulent mantelzorg Welzijnswerk

• Wijkverpleegkundigen

• Onafhankelijke cliëntondersteuner – Optimaal leven 

• Casemanager dementie

• Consulent jeugd

• POH GGZ

• Wmo-consulent

• Leerplichtambtenaar

• Lid Wmo-raad



Eerste indrukken

• Elkaar leren kennen en aanspreken is niet vanzelfsprekend

• Enthousiasme en energie ontstaat wanneer professionals worden aangesproken op hun vakgebied

• Bewustwording en vroegsignalering krijgen steeds meer inhoud

• Het belang van de ketensamenwerking staat centraal



Hoe verder

• Wanneer is de keten succesvol

• Behoefte aan overzicht best practices

• Vertaling en borging in het sociale domein

• Wat heeft onze mantelzorger er aan



Pilot Mantelzorg ketenaanpak 

Harderwijk-Ermelo



Pilot ketenaanpak Depressiepreventie bij mantelzorgers 

in Overschie

Zoektocht naar een vruchtbare samenwerking



Een wensdroom

• 2018 Start mantelzorgondersteuning vanuit de welzijnsopdracht  

• 2021 Start Pilot uitbreiding van de samenwerking op wijk niveau

• 2023 Een ketenaanpak met resultaat;

Professionals werken samen en zien en voorzien in de behoeften van mantelzorgers



Rotterdam

14 gebieden met elk eigen netwerken en samenwerkingsverbanden

Gemeentelijke structuur is overkoepelend



Mantelzorgondersteuning

• Gemeente regelingen

• Mantelfoon

• Mantelzorgondersteuning in de gebieden vanuit de welzijnsopdracht

• Alle organisaties die betrokken zijn bij mensen met een chronische aandoening 
of beperking, die hulp nodig hebben en hun naasten. 



Stedelijk mantelzorg 
steunpunt
24/7 bereikbaar

Gratis

0800- 777 33 33

www.mantelfoon.nl >

Chatfunctie en contactformulier

http://www.mantelfoon.nl/


Mantelfoon

• Luisterend oor

• Tips/ advies op maat

• Praktische hulp

• Professioneel overleg

• Spin in het webfunctie; 

• verbindingen leggen tussen organisaties



Ketenaanpak Overschie

Divers qua doelgroep: naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid

uitgebreid met naasten van iemand met dementie

Divers qua functie-niveau

Divers qua organisatiegrootte

Een aantal ”sleutel” professionals huisartsen, praktijkondersteuners, GGZ 
organisaties ontbreken (nog)

Wisselende deelname



Lessen uit de pilot

• Vooraf meer tijd nemen om te bepalen wie wanneer met elkaar in gesprek gaan ( 
de uitvoerende professionals, de managers, de beleidsmakers) 

• Voor deelnemers moet duidelijk zijn wat de tijdsinvestering hen oplevert. 

• Er moet tussentijds voor iedere deelnemer zichtbaar resultaat geboekt worden



Wat is er bereikt

Deelnemers hebben elkaar en de organisaties (beter) leren kennen.

Aan de behoefte aan korte lijnen met o.a. Vraagwijzer is voldaan. 

Er is een beginnend overzicht van interventies waar mantelzorgers gebruik van kunnen
maken. 

Mantelfoon fungeert als knooppunt voor het stedelijk aanbod, de welzijnspartij voor het 
specifieke wijkaanbod.

Er is een basis van waaruit verder gewerkt kan worden.

Mogelijk kan de keten op termijn integreren in de Proeftuin van Parnassia waar Welzijn en
GGZ- instellingen in Overschie onlangs mee gestart zijn.



7.2 Vijf lessons learned uit de pilots
1. Bewustwording en vroeg signalering zijn terugkerende thema’s. De focus van ketenpartijen ligt sterk op 

bewustwording. Soms is er meer aandacht nodig voor de andere bouwstenen (zoals interventies en 
ondersteuning zelfmanagement). 

2. Kleine gemeenten hebben kortere lijnen, maar is ook (nog) sterker afhankelijk van personen. In grote 
gemeenten zijn de lijnen langer en ingewikkelder door de veelheid aan organisaties en de grootte van 
organisaties. Daarnaast zijn er in grotere gemeenten schotten tussen de verschillende gebieden/wijken.  

3. Het informatie knooppunt is een belangrijke rol om te beleggen. Eén ketenpartij moet het overzicht hebben 
van de instrumenten die worden aangeboden in de regio. 

4. De ketensamenwerking moet op tactisch niveau plaatsvinden. Het strategisch niveau is nodig voor 
commitment en het operationeel niveau is belangrijk voor het daadwerkelijk veranderen processen. 

5. Het ontwikkelen van een ketensamenwerking voor depressiepreventie bij mantelzorgers moet groeien en 
landen in organisaties. Het is een veranderopgave. Dit heeft tijd nodig.
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7.2 Ketenanalyse en persona’s

Ketenanalyse: hoe ziet de keten eruit? 

• Ketenpartners stellen zich aan elkaar voor:

➢ wie zijn we ? 

➢ onze relatie met mantelzorgers ?

➢ wat doen we voor mantelzorgers ?

➢ in hoeverre kennen we andere ketenpartners?

• Visuele weergave positie en onderlinge relaties

➢ Instrument voor analyse, om actiepunten weer te geven en om te monitoren
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7.2 Netwerkanalyse en de persona’s
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Persona’s

Wat is een persona?

• Gedetailleerde beschrijving van een fictief persoon uit de doelgroep

• Gebaseerd op informatie uit klantreizen en bredere kennis van de doelgroep

Waarom een persona?

• Op maat gemaakte profielen brengen de kennis over doelgroepen ‘tot leven’. Zij geven een naam en 
gezicht aan de verschillende klantgroepen vanuit motieven, verlangens en doelen in het leven. 
Krachtig middel om organisaties klantgerichter te maken

Waarvoor gebruiken?

• Afstemmen van dienstverlening op de vraag van de doelgroep

• Bepalen van een passende communicatiestrategie om de doelgroep te bereiken

• ¿ Format overdracht cliënten ?



Kim
Leeftijd
48 jaar

Persoonlijke situatie
Getrouwd met Jan (48), 
twee dochters: Tessa 

(21) en Aniek (19)

Werk
Parttime baan als 

communicatie adviseur

Huidige situatie

Kims jongste dochter heeft een 
licht verstandelijke beperking. 
Dat zie je niet meteen aan haar. 
Het kostte moeite een indicatie 
te krijgen toen ze 5 werd. Kim 
moest bij alles bijspringen of 
een oogje in het zeil houden. 
Het komt op je pad en je staat 
er niet bij stil. Je wil ook graag 
camoufleren. Pas toen Aniek
op haar 18e een zorg-indicatie 
moest krijgen, werd haar 
duidelijk hoeveel tijd dat kostte. 
Nu Aniek uit huis is, geldt dat 
nog steeds. Haar begeleiders 
kunnen niet alles, ‘extra’ dingen 
komen op de ouders neer. Ze 
werkt bewust parttime om daar 
ruimte voor te hebben.

Profiel

Goed opgeleid. Opgeruimd 
karakter, hands on. Combineert 
werk met opvoeding van haar 
kinderen. Houdt van uitstapjes 
en sporten. Maakt makkelijk 
contact en is proactief 

Informatievoorziening en              
zoekgedrag

❖ Internet
❖ Sociale media
❖ Regionale krant 
❖ Via andere ouders in een 

vergelijkbare situatie 

Behoeften en verlangens

❖ Informatie over de conditie 
van Aniek

❖ Inzicht in passende 
ondersteuning en 
activiteiten voor Aniek

❖ Vast aanspreekpunt voor 
informatie over regelingen 
en administratieve 
procedures 

❖ Tijd voor zichzelf en eigen 
activiteiten 

❖ Contact met collega’s die 
ook mantelzorger zijn.

Pijn – angst – frustraties –
belemmeringen

❖ Het gevoel altijd ‘aan’ te staan is 
mentaal belastend

❖ Zorgen over de toekomst – er 
wordt steeds meer gevraagd 
van mantelzorgers, dat kan ze 
niet van Tessa vragen

❖ Alles zelf moeten uitzoeken!
❖ Papieren rompslomp
❖ Mantelzorg ondersteuning lijkt 

alleen op ouderen gericht

Ondersteuning

❖ Kims ouders
❖ Werkgever (stelt zich soepel op)
❖ Medische professionals (kennis!)
❖ Gespreksgroep
❖ FB groep
❖ Stichting Twinkel 
❖ Contactpersoon Zorgkantoor 



Omvang potentiële doelgroep

0-15 15-25 25-45 45-65 65+

8424

5802

12090
13200

9341

Bevolkingsopbouw Harderwijk

0-19 20-44 45-64 65+

5876

7133
7685

6314

Bevolkingsopbouw Ermelo

Kinderen en jongeren van 5-18jr met een IQ 50-85 15%

lvb incl beperkte sociale redzaamheid 11%
bijkomende problemen 9%
zorgindicatie ivm lvb en gerelateerde problematiek 0.5%

Hoeveel kinderen hebben een licht verstandelijke beperking of psychische problematiek?

bron: https://www.nji.nl/cijfers/licht-verstandelijk-beperkte-jeugd

Jongeren van 10-19jr met psychische aandoening: 18%
Het gaat onder andere over depressie, angststoornissen, bipolaire 
stoornissen, autisme, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en ADHD

https://www.unicef.nl/nieuws/2021-10-15-negen-miljoen-jongeren-in-europa-kampen-met-
psychische-problemen

Harderwijk: ca 800 kinderen
Ermelo: ca 440 kinderen

Harderwijk: ca 1000 kinderen
Ermelo: ca 500 kinderen
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8. Afsluiting en vooruitblik

• Komende periode focus op:
– het afronden van de pilots;
– het opleveren van de handreiking;
– het ontwikkelen van de train de trainer training;
– het lanceren van de film en
– het op lange termijn borgen van het eigenaarschap.

• 4de landelijke bijeenkomst is na afronding van alle pilots, waarschijnlijk in mei 2023.

• Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met Ilse Wesseling (projectsecretaris) 
ilse@proofadviseurs.nl

Dank voor jullie komst en input! 
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