




Ondersteuning 
mantelzorgers:
aanbod van de 
mantelzorgverenigingen



Bouwstenen voor lokale netwerken mantelzorg
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VERBINDEN

ONDERSTEUNEN

SIGNALEREN

INFORMEREN

ERKENNEN

Model ontwikkeld door HOGENT 
i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen

Downloaden via: 
https://www.mantelzorgers.be/Do
cuments/Bouwstenennetwerkmant
elzorg.pdf

https://www.mantelzorgers.be/Documents/Bouwstenennetwerkmantelzorg.pdf


Breed toepasbaar model

• Individueel niveau, als beroepskracht of vrijwil l iger

• Organisatieniveau 

• Gemeentelijk / lokaal niveau

• Niveau eerstelijnszones

• Beleidsniveau: Vlaams, federaal…

op maat aanpassen: de concrete invull ing (acties) 
zal verschil len



Mantelzorgers zijn geen homogene groep
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Bron: @uglybelgianhouses



De 6 erkende verenigingen voor 
mantelzorgers en gebruikers
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http://www.onszorgnetwerk.be/
http://www.onszorgnetwerk.be/
http://www.lieverthuislm.be/index.html
http://www.lieverthuislm.be/index.html


Wat doen we?

1. Informeren 

2. Waarderen en erkennen

3. Sensibiliseren

4. Verbinden 

5. Belangenbehartiging 

= bouwstenen voor ondersteuning



1. Informeren 

• Digitale nieuwsbrieven

• Papieren nieuwsbrieven en magazines

• Brochures en andere publicaties
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1. Informeren

• Infosessies / informatieve bijeenkomsten over relevante 
thema’s: tegemoetkomingen, verlofstelsels, zelfzorg, 
draagkracht versus draaglast, dementie, 
zorgvolmachten, bewindvoering, rouw en verlies …

In een traject of losstaande vorming

In samenwerking met andere organisaties

• Individuele vragen via telefoon, email, Facebookchat, …



2. Waarderen en erkennen

• = Mantelzorg zichtbaar maken

• Een attentie, verwenmoment of bloemetje geven

• Maar ook meer dan dat: structurele erkenning in de zorg 

• Dag van de Mantelzorg



3. Sensibiliseren

• = het olievlekeffect: mantelzorg op de kaart zetten

• Sensibil iseren van het brede publiek: campagnes, 
media, … Ter gelegenheid van de Dag van de 
Mantelzorg, maar ook doorheen het jaar!

• Sensibil iseren in de zorg- en welzijnssector

o.a. via opleiding voor beroepskrachten

a.d.h.v. Samenspraakfiche, SOFA-model (4 rollen 

van mantelzorgers) …



4. Verbinden

• Mantelzorgers samenbrengen in praatgroepen / 
mantelzorgcafés / lotgenotencontacten

• Zorgzame buurten 



5. Belangenbehartiging

• De stem van mantelzorger laten horen: inspraak en 
participatie van mantelzorgers stimuleren via 
rechtstreekse participatie, maar ook via enquêtes, 
focusgroepen/mantelzorgraden …

• Vertegenwoordiging in Vlaamse, federale, lokale of 
bovenlokale overlegstructuren, in eerstelijnszones en 
regionale zorgplatformen

• Doel: 

• opkomen voor de rechten van de mantelzorger 

• het beleid motiveren om mantelzorgers nog sterker te ondersteunen



Waarvoor kan je bij ons terecht?

• Expertise en praktijkervaring over mantelzorg: 

• Wat zijn noden van mantelzorgers? Hoe kan je die lokaal bevragen?

• Hoe bereik je mantelzorgers? 

• Hoe kan je mantelzorgers waarderen en erkennen?

• Hoe kan je mantelzorgers vanuit jouw organisatie, gemeente of eerstelijnszone
ondersteunen? 

Met aandacht voor de diversiteit in de doelgroep!

• Vorming en lotgenotencontacten voor mantelzorgers

• Vorming voor beroepskrachten over mantelzorg

• Traject om mantelzorgers te ondersteunen



Waarvoor kan je NIET bij ons terecht?

• Een magische toverstaf met toverspreuk

We hebben bouwstenen en formules die werken, maar 
aanpak op maat en flexibiliteit is nodig. 



Hoe kan je ons bereiken? 

LIEVER THUIS LM
lieverthuis@lm.be
www.lieverthuislm.be

COPONCHO
info@coponcho.be
www.coponcho.be

OKRA-ZORGRECHT
zorgrecht@okra.be
www.okra.be

ONS ZORGNETWERK
onszorgnetwerk@samenferm.be
www.onszorgnetwerk.be

SAMANA
mantelzorg@samana.be
www.samana.be

STEUNPUNT MANTELZORG
info@steunpuntmantelzorg.be
www.steunpuntmantelzorg.be


