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Werkplaats Mantelzorg Friesland 18 april 2018 

De kracht van samenwerken 

Op woensdag 18 april vond in het nieuwe Van der Valk Hotel Leeuwarden een bijeenkomst plaats 

waar de mantelzorg in Friesland centraal stond: Werkplaats Mantelzorg Friesland. Dat het 

onderwerp 'mantelzorg' leeft, merkten we aan de grote belangstelling: er waren meer dan 180 

aanmeldingen. De bijeenkomst was voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met 

mantelzorg, onder wie zorgprofessionals, bestuurders, politici, beleidsambtenaren en mensen die 

informele zorg geven. 

 

Opening 

De bijeenkomst werd geopend door Ernst Janssen, directeur van Wellzo. Hij vertelde onder andere 

over zijn eigen taak als mantelzorger voor zijn moeder. “Mantelzorg is iets waar je vaak niet voor 

kiest, maar wat je overkomt.”  Vervolgens kreeg Herwil van Gelder, wethouder sociaal domein van 

de gemeente Leeuwarden het woord. Hij benadrukte hoe belangrijk samenwerken is. 

 

Lezing ‘Mantelzorg bij dementie’ 

Na de opening gaf prof. mr. dr. Anne-Mei The een lezing. Anne-Mei The schreef het boek Dagelijks 

leven met dementie. “In het boek lees je het verhaal van een echtpaar waarvan de vrouw dementie heeft. 

Wat ik merkte bij mijn gesprekken met ervaringsdeskundigen is dat dementie zich thuis afspeelt, 

achter de voordeur. Ik zag bij dit echtpaar dat dementie een andere invulling van je dag en leven 

geeft. Je hebt ineens andere rollen: een chronische zieke en een mantelzorger. Het heeft ook een 

enorme impact op sociale relaties en de buitenwereld. Familie, buren en relaties komen minder langs, 

omdat ze niet begrijpen wat dementie inhoudt of het te confronterend vinden. Eenzaamheid en sociaal 

isolement liggen op de loer. Het vreemde is dat we één woord hebben voor mantelzorger, terwijl ze in 

alle soorten en maten zijn. Je hebt iemand die zijn partner intensief verzorgd, maar je hebt ook iemand 

die de buurman twee keer per week een warme maaltijd brengt. Beiden zijn mantelzorger, maar de 

intensiteit is heel verschillend. Voor mantelzorgers is er weinig begeleiding en ondersteuning.  

Bert, een van de mantelzorgers in het boek, vertelde mij hoe het voelt om te leven met een partner met 

dementie. Hij vertelt onder andere dat de omgeving niet in de gaten heeft wat er speelt, en dat hij een 

verstikkende eenzaamheid ervaart. Bert werd van partner ineens mantelzorger. Onze maatschappij 

zou meer de mens achter de mantelzorger moeten zien.” 
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Anne-Mei The attendeerde de aanwezigen op de site dementieweb.nl. “Dementieweb.nl is een 

platform voor en door mensen met dementie. Je vindt hier ook dagboeken van mensen met dementie. 

Dat is een uitstekende plek om meer te weten te komen over dementie en hoe deze ziekte door de 

betrokkenen wordt ervaren.” 

 

Anne-Mei The pleit ervoor om te onderzoeken hoe we als maatschappij beter kunnen omgaan met 

dementie en met de mantelzorger van een dementerende ouder of partner. “Het is mij opgevallen dat 

we innovaties altijd groot willen inzetten, maar ik denk vooral dat je klein moet beginnen en in de 

praktijk moet kijken of je ideeën en interventies werken. Begin klein en kijk naar de leereffecten. En 

vooral: schakel de echte deskundigen in, namelijk de mantelzorgers van de dementie.” 

 

Voor meer informatie over Anne-Mei The en haar boek, zie www.anne-meithe.nl en 

www.dementieweb.nl. 

 

De workshops 

Er waren zes workshops waaruit de deelnemers konden kiezen. Hieronder een aantal hoogtepunten 

uit de workshops.   

 

Workshop respijtzorg  

Marit Bakker van Wellzo startte de workshop met een korte introductie over respijtzorg. “Het idee 

van respijtzorg is dat de mantelzorger wordt ontlast. We hebben in samenwerking met onder andere 

Palet en Noorderbreedte appartementen ingericht waar de cliënt voor een bepaalde tijd kan logeren, 

zodat de mantelzorger even wordt ontlast. Het is een welzijnsverblijf en er wordt aan de cliënt een 

eigen bijdrage van zes euro per etmaal gevraagd. Wellzo doet de intake en de coördinatie richting 

Abbingahiem, Swettehiem en Skilhiem. De respijtappartementen bieden zo veel mogelijk zorg als 

thuis. Ze nemen de zorg van de mantelzorg over met de inzet van het eigen netwerk van de cliënt en 

vrijwilligers. Dankzij de respijtzorg krijgt de mantelzorger er vertrouwen in dat ook anderen de zorg 

kunnen overnemen, zodat hij of zij even kan bijkomen. 

 

Ervaringsdeskundige Dirkje en echtgenoot Herman maken sinds 2016 gebruik van een 

respijtappartement in Swettehiem. Herman: “Ik heb parkinson. Dat is niet leuk, maar er zijn ergere 

dingen. Ik ben heel punctueel. Ik wil graag dat dingen op tijd gebeuren. Bij Swettehiem snappen ze 

dat en spelen ze daar goed op in. We vinden 'respijtruimte' een raar woord, dus wij noemen het 'de 

hotelkamer', want dat vinden we een gezelliger woord. Het is voor mij mijn tweede huis. Ik kan zelf 

http://www.anne-meithe.nl/
http://www.dementieweb.nl/
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dingen doen die ik wil doen. Ik hou van vissen en dat kan ik daar in de buurt doen. Ik voel me er 

gewoon thuis.” 

Dirkje is de echtgenote en mantelzorger van Herman. “Herman gaat ongeveer elke zes weken naar het 

appartement in Swettehiem. Ik heb dat echt nodig en kijk er ook wel een beetje naar uit. Herman blijft 

daar van zondagmiddag tot vrijdagmiddag. In die week ben ik alleen thuis en doe ik de dingen die ik 

leuk vind. We hebben thuis geen thuiszorg, ik wil het graag zelf doen.” 

Herman: “En je doet het goed.” 

 

 

Workshop jonge mantelzorgers 

In Nederland zijn veel jonge mantelzorgers die in het gezin bijdragen aan de zorg voor een van de 

andere gezinsleden. Vaak weet niemand wat ze allemaal doen voor hun medegezinslid. Zo’n jonge 

mantelzorger kan de zorg te veel worden en last krijgen van bijvoorbeeld vermoeidheid, 

overbelasting, hoofdpijn en depressieve gevoelens. De ondersteuningsvraag van jonge mantelzorgers 

richt zich vooral op: 

- bevorderen van gezinsfunctioneren; 

- begrip en herkenning van leeftijdsgenoten, eventueel lotgenoten; 

- ondersteuning van school; 

- duidelijke informatie. 

 

Ervaringsdeskundige Wybe is een jonge mantelzorger. Hij is begin twintig en woont met zijn 

ouders, oudere broer en broertje in een dorpje in de buurt van Dokkum. Hij studeert bedrijfskunde in 

Leeuwarden. Hij vertelt de aanwezigen hoe het is om een jonge mantelzorger te zijn. “Mijn broertje 

van zeventien kreeg zeven maanden na zijn geboorte hersenvliesontsteking. Hierdoor heeft hij een 

hersenbeschadiging opgelopen en werd hij doof. Hij heeft het verstand van een kind van vijf of zes 

jaar, maar heeft het lichaam van een volwassene. Hij vraagt veel aandacht en schopt en slaat om zich 

heen. Hij wil geen 'nee' horen en vraagt veel aandacht van mijn ouders, mijn broer en mij. 

Er zijn veel spanningen thuis. Vooral ’s avonds rond etenstijd is er veel spanning. Voor mij is dit 

normaal, want ik ben ermee opgegroeid. Nu ik wat ouder ben, merk ik wel dat het bij anderen thuis 

makkelijker gaat en er minder spanningen zijn. Ik ben een jonge mantelzorger, maar ik vind het een 

verschrikkelijk woord.  

Ik heb een vriend met een broer in een rolstoel. Met hem kan ik goed praten over mijn thuissituatie. 

We begrijpen elkaar. Ook op de fundagen voor jonge mantelzorgers ontmoet ik mensen die in een 

vergelijkbare thuissituatie zitten. Ik ben blij met die fundagen, want op zo’n dag kan ik even mijn 
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zinnen verzetten. Ik probeer positief en nuchter te blijven. Ik denk ook vaak na over de toekomst van 

mijn broer, want mijn ouders kunnen niet altijd voor hem blijven zorgen. Mijn advies aan andere 

jonge mantelzorgers is: zorg dat je iemand hebt om mee te praten, bij wie je af en toe even je hart kunt 

luchten.” 

 

Na de eerste ronde workshops speelde theatergroep Bint de voorstelling What If, een voorstelling over 

de dilemma's en zorgen van jonge mantelzorgers. Kijk voor meer informatie op 

www.theatergroepbint.nl. 

Workshop mantelzorgcafé PLUS  

Ria is een van de ervaringsdeskundigen die tijdens de workshop vertelt hoe het is om mantelzorger te 

zijn. “Mijn zoon is 23 jaar en hij heeft 24 uur per dag zorg nodig. Ik heb heel lang het idee gehad dat ik 

er alleen voor stond. Ik werd niet gehoord door de professionele hulpverleners. Ik heb er bovenop 

gezeten om goede zorg voor hem te krijgen. Inmiddels is de juiste diagnose gesteld; hij heeft onder 

andere een aan autisme verwante stoornis. Ik heb in mijn hele zoektocht naar de juiste zorg veel 

gehad aan lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Hij is nu net een maand uit huis en ik krijg weer een 

beetje lucht en rust.” 

Workshop Samen werken is beter 

In deze workshop werd gekeken hoe we lokale organisaties die te maken hebben met mantelzorg 

meer slagkracht kunnen geven. Vragen die er leven bij de deelnemers van de workshop zijn onder 

andere: 

- Hoe gaan we met informele en formele zorg om, hoe zit daar de verbinding? 

- Hoe kunnen organisaties beter samenwerken? 

- Zijn er goede voorbeelden over samenwerken rond mantelzorg? 

- Hoe kunnen we de mantelzorgers bereiken en ondersteunen? 

 

Vervolgens gingen de deelnemers in kleine groepen brainstormen. De vraag waarover ze 

brainstormden was: hoe zie jij de ideale samenwerking? Hoe kunnen we informele en formele zorg 

vormgeven, ook in samenwerking met organisaties? 

De deelnemers wisselden van gedachten en noteerden hun ideeën op flip-overs en presenteerden de 

resultaten aan de rest van de groep. Enkele ideeën van de deelnemers: 

- Zet meer mbo- en hbo-studenten in voor ondersteuning en onderzoek.  

- Bind studenten aan je organisatie, zodat ze maatje blijven. 

- Praat niet over, maar mét mantelzorgers. 
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- 'Mantelzorger' is een verschrikkelijk woord. Het woord is stigmatiserend. Verzin een nieuw woord. 

- We kunnen mantelzorgers ook online ondersteunen. We kunnen online verhalen en ervaringen 

delen en mantelzorgers met elkaar in contact brengen. Hier kunnen we ook zorgprofessionals bij 

integreren: samen op één platform. 

- Werk kadervrij vanuit deskundigheid in plaats van uit functie. Laten we mensen de ruimte geven 

om dat te doen, dus ook als bestuurders en leidinggevenden. 

- Denk creatief, dus de vraag achter de achter de vraag, vraag door. 

- Organiseer intervisies, zodat je samen kunt groeien, zowel vrijwilligers als professionals. 

- Heb je een goed idee, ga aan de slag, begin er gewoon mee. Begin klein, dan haken andere 

organisaties aan. 

- Betrek de inwoners erbij. 

- We moeten minder bescheiden zijn en onze goede ervaringen en oplossingen met elkaar delen. 

- Deel een app. 

 

Digitale enquête 

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke afronding. Hier werd ook een digitale enquête 

gehouden waarin de aanwezigen meteen hun mening konden geven. Uit de enquête bleek dat de 

aanwezigen de dag waardeerden met een 7,9. Daarnaast werden er nog twee vragen gesteld waarvan 

de antwoorden een ‘woordenwolk’ opleverden. Hieronder lees je de vragen en antwoorden: 

 

Hoe omschrijf je Werkplaats Mantelzorg Friesland in één woord?  
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Wat heeft de Werkplaats Mantelzorg Friesland je opgeleverd? 
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Organisatie 

De Werkplaats Mantelzorg Friesland werd georganiseerd door Miks Welzijn (gemeente De Fryske 

Marren), De Skûle (gemeente Waadhoeke), Caleidoscoop (gemeente Heerenveen), Kearn (gemeente 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel), Het Bolwerk (DDFK-gemeenten), Sociaal Collectief (gemeente 

SWF), ZorgpleinNoord, Sociale Benadering Dementie en WELLZO (gemeente Leeuwarden). Bij de 

uitvoering zijn vele samenwerkingspartners betrokken. 

 

 


