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INLEIDING
Sinds 2018 slaan wij, New Amsterdam en Wijzelf (voorheen WeHelpen), de handen ineen om van betekenis te zijn voor mantelzorgers.
De aanleiding was de documentaire Moeder aan de lijn van Nelleke Koop, die werd uitgezonden bij de NPO na een première op het Nederlands
Film Festival. Daarin zoeken Elien, Carin en Hanna een balans tussen enerzijds hun gezin, carrière en privéleven en anderzijds hun zorgtaken
als mantelzorger. Kijkend naar het belang voor en de impact op de maatschappij besloten Nelleke, host Eric Corton, talloze anderen en wij
om ons in te zetten voor deze doelgroep. Niet alleen om herkenning en erkenning voor mantelzorgers te creëren, maar vooral om hen in hun
kracht te zetten. Wat zij doen verdient aandacht en waardering. Hun kracht bleek telkens weer een inspiratiebron voor ons. Mantelzorg vind je
in alle lagen van de bevolking. Hoe we voor elkaar zorgen definieert wie wij samen zijn als maatschappij. Als Moeder aan de lijn willen wij
bijdragen aan de maatschappij waarvan wij allemaal deel uitmaken.
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HOE BEGON HET
OOK ALWEER?
In 2018 ging het eerste seizoen van Moeder aan de lijn van start.
Na de première van de documentaire op het Nederlands Film Festival
keken 313.000 mensen naar de uitzending bij NPO. De documentaire
werd genomineerd voor Beste Documentaire bij Vijf Jaar 2doc en
door de Dutch Director’s Guild. Er werden zeven meet-ups en twee
specials georganiseerd in samenwerking met 17 partners, waaronder
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
In totaal deden bijna 600 mensen mee. Voor de meet-ups werden
vier mini-docu’s gemaakt, die ook online en op social te zien waren.
Er was veel aandacht van landelijke media, waaronder bij Koffietijd
(RTL4), Hallo Nederland (NPO2) en NPO Radio1. Alles bij elkaar was
het free pr-bereik van Moeder aan de lijn 12.800.000+ en waren er
meer dan 300.000 social media views op de eigen kanalen.
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EERSTE SERIE
MEET-UPS
IN GRONINGEN
ARNHEM
DEN BOSCH
MAASTRICHT
BARENDRECHT
AMSTERDAM CENTRUM
EN ZUIDOOST

500+ DEELNEMERS
2 SPECIALS met nog eens
80 DEELNEMERS bij Gemeente Amsterdam
en ministeries VWS en SZW

5 EXTRA VERTONINGEN

van de documentaire in bioscopen door het land

NOMINATIES VOOR BESTE
17 ORGANISERENDE PARTNERS
40+ AMBASSADEURS
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DOCUMENTAIRE bij VIJF JAAR 2DOC
en de DUTCH DIRECTOR’S GUILD

Tijdens de meet-ups werden we keer op keer geraakt door de emotionele reacties van de aanwezigen. Mensen voelden zich gezien, gehoord
en gesterkt door anderen. De behoefte bleek enorm groot te zijn om met gelijkgestemden te spreken over hoe het is om te zorgen voor
iemand om wie je geeft. Dit werd bevestigd door de grote waardering van de mantelzorgers zelf. Daarom besloten we, met steun van VWS
en andere partners, door te gaan met Moeder aan de lijn in 2019 en 2020.
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“IK WORD ER SOMS ZO MOE VAN,
ALTIJD REKENING HOUDEN MET.
TERWIJL IK ME GELIJK SCHULDIG
VOEL ALS IK EEN KEER ‘NEE’ ZEG.”
- ELLEN
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DOELSTELLING 2019 – 2020
Het nieuwe seizoen van Moeder aan de lijn werd ambitieus ingestoken. Het hoofddoel was en bleef de emotionele beleving van mantelzorgers
centraal stellen, waardoor druk werd verlicht en ze makkelijker grenzen konden aangeven en om hulp vragen. De toon was menselijk, empathisch
en inclusief, zowel in de (social media) content als tijdens de meet-ups, waardoor een gevoel van veiligheid en betrokkenheid werd gecreëerd.
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De focus van het project werd verlegd van ontdekken en ervaren
naar structurele impact in het hele land door middel van de pijlers:
• 20 meet-ups: in een veilige omgeving, onder leiding van een
host mantelzorgers met elkaar in gesprek laten gaan over de
emotionele impact van zorgen voor een ander, hetgeen leidt
awareness, verlichting, verbinding en handelingsperspectief.
Bijeenkomsten door het hele land met 80 tot 100 beoogd
bezoekers per locatie;
• 8 specials: meet-ups voor specifieke doelgroepen en thema’s,
zoals jonge mantelzorgers, migratie-achtergrond en het
combineren van werk & mantelzorg;
• 1 onderzoek: het in kaart brengen van de impact en de kwaliteit
van de meet-ups t.b.v. de deelnemende mantelzorgers door
onderzoeksbureau ZorgfocuZ;
• Veel samenwerkingen: het actief betrekken van zoveel mogelijk
gemeenten, lokale mantelzorgorganisaties en andere partijen in
de totstandkoming van meet-ups, waardoor er ook lokaal meer
uitwisseling en samenwerking ontstaat;
• Grote awareness en activatie: door middel van pr, social media,
website, mini-docu’s, nieuwsbrief mantelzorgers informeren, een
gevoel van betrokkenheid geven en bewegen om mee te doen.
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EEN NIEUWE START
Eind 2019 ging het tweede seizoen van start: een meet-ups in
De Bilt, gevolgd door een reprise in Den Bosch met partnerorganisatie
van het eerste uur Farent. 2020 begon veelbelovend met de reprise
Groningen, georganiseerd door de zeer gewaarde Stichting Platform
Hattinga Verschure en Humanitas. Daarop volgde meet-ups in Breda,
Schiedam, Amstelveen, Almere en Dalfsen. Naast Eric Corton was
Hadassah de Boer actief als host. Lars van der Werf werd de nieuwe
huisdichter, opvolger van Quin Kempees. We begonnen met de organisatie
van de specials, o.a. in samenwerking met Stichting Werk & Mantelzorg.
De meet-ups kregen o.a. media-aandacht bij Nieuwsuur (NPO2) en
Tijd voor Max (NPO1), waar Eric te gast was samen met mantelzorger
Guda Bank. De waardering van de deelnemers voor het programma
was iedere keer weer zeer hoog. Maar helaas, half maart kwam
Moeder aan de lijn keihard tot stilstand.
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“JE MOET JEZELF OPNIEUW UITVINDEN,
JE RELATIE HERZIEN. IK DENK VAAK
DAT WIL IK HELEMAAL NIET.
IK ZIT IN DE VERKEERDE FILM.”
- GUDA
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WANT TOEN ARRIVEERDE CORONA IN NEDERLAND...
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Omdat het hele land in lockdown was vanwege Covid-19, nam de druk op mantelzorgers alsmaar toe. Door alle vragen over de nieuwe ziekte
verkeerde iedereen in staat van onzekerheid over de juiste aanpak, dagbestedingen waren gesloten, hulp kon vaak niet langskomen uit angst
voor besmetting. Mensen kwamen hun huis niet meer uit. Juist nu de nood zo hoog was, wilden we als team Moeder aan de lijn zo snel
mogelijk weer aan de slag om mantelzorgers te helpen. Maar hoe?
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MOEDER AAN DE LIJN IN CORONATIJD
Net als de rest van de wereld kostte het ons tijd om onze plek te
vinden in het ‘nieuwe normaal’. Alle meet-ups waren uitgesteld.
Gelukkig bleven we digitaal actief en konden we zo mantelzorgers
een hart onder de riem steken. Naast social media werd een nieuwsbrief opgezet waarin interessante content over mantelzorg werd
gedeeld. Voorzichtig begonnen we ook met het maken van content,
zoals mini-docu’s over werk & mantelzorg en zorgen voor een buur.
De mantelzorgers in ons netwerk wisten dat we er nog waren en dat
we met ze meeleefden.
Op 28 mei organiseerden wij met VWS een online event voor jonge
mantelzorgers als kick-off van de campagne Deel je zorg.
Den Haag gingen minister Hugo de Jonge en Eric Corton in gesprek
met verschillende jongeren over het zorgen voor iemand, terwijl je
midden in je persoonlijke ontwikkeling zit, en het belang om met

anderen te praten over je eigen situatie. Daarbij werd de eerste
mantelzorgtas uitgereikt, die geïnspireerd was door de goodie bag,
ook wel door Eric Corton gekscherend ‘leuke-dingentas’ genoemd,
van Moeder aan de lijn.
Terwijl de regering voorzichtig steeds meer versoepelingen toestond,
gingen we met onze partnerorganisaties van start om weer meet-ups
te organiseren, altijd binnen de dan geldende RIVM-maatregelen.
Flexibiliteit en een hoge reactiesnelheid bleken vereist in een wereld
die constant in beweging was en waarin weinig garantie kon worden
geboden. Om alles in goede banen te leiden werden de communicatielijntjes intern en extern nog intensiever dan voorheen.
Op 23 juni werd in samenwerking met Welzijn Lochem een pilot voor
een digitale meet-up georganiseerd. Hoewel sommige deelnemers
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gehouden in Roggel/Leudal en in Roden. Het maximaal toegestane
aantal aanwezigen liep snel terug van honderd naar dertig. Ook deze
bijeenkomsten werden heel goed gewaardeerd. Maar vanwege de
tweede lockdown was vanaf oktober fysiek afspreken helaas niet
meer mogelijk.

wat hulp nodig hadden met de techniek, bleef het format van de
meet-ups overeind. Ook de aanwezigen waren onder de indruk van
het feit dat je ‘via het scherm opmerkelijk snel tot fijne gesprekken
kwam’. Toch bleef de ambitie om mantelzorgers op locatie te ontmoeten.
Uiteraard op 1,5 meter afstand en met een protocol om veiligheid zo
goed mogelijk te bewaren. Er werden ‘nieuwe normaal’ meet-ups

22

Gelukkig stond het format voor de digitale meet-up klaar om direct in
gebruik genomen te worden, met bijbehorende communicatiestrategie
en technische ondersteuning. Alle meet-ups konden worden verplaatst
naar online, zowel de reguliere meet-ups als de specials. Iedere deelnemer werd voorafgaand aan de meet-up wegwijs gemaakt in het
programma en ondersteund in de functionaliteiten, zoals de break out
room waar mantelzorgers in kleinere kring praatten over de eigen situatie.
Er werden digitale meet-ups gehouden met Heiloo, Arnhem, Dordrecht,
Burgum, Middelburg en opnieuw Harfsen. Hoewel het aantal aanmeldingen ongeveer hetzelfde bleef, waren er meer afzeggingen en
no-shows dan bij fysieke meet-ups. Daarentegen was de waardering
voor het inhoudelijke programma onverminderd hoog. Zo ook het
enthousiasme van de partnerorganisaties en ons om meet-ups te

organiseren. Zeker in coronatijd bleek de urgentie om met elkaar te
spreken over de eigen mantelzorgsituatie keer op keer. Ondertussen
werden er nog drie mini-docu’s gemaakt met als onderwerp werk &
mantelzorg, jonge mantelzorgers en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Deze werden ingezet tijdens meet-ups en via social gedeeld.
Op 9 oktober was er een digitale special voor jonge mantelzorgers met
Steunpunt Mantelzorg Verlicht in Eindhoven. Bijzonder was dat twee
dochters van Marieke Schol, die eerder in Breda had meegedaan met
de meet-up als mantelzorger van haar oudste zoon, daarbij aansloten.

In samenwerking met Werk & Mantelzorg werden er drie digitale meetups georganiseerd die zich toespitsten op het bewaren van de balans
tussen zorgen voor een ander en je eigen carrière. Hiervoor werd
samenwerking gevonden met het Zuyderland ziekenhuis, met de
Belastingdienst en met de Randstad Groep. Door de ‘buzz’ rondom
Moeder aan de lijn werden buiten de bestaande line-up vier meet-ups
besteld door Espria Ledenvereniging en werd het pakket om zelf een
meet-up te organiseren meer dan 70 keer gedownload. In de Week van
de mantelzorger, op 9 november, vond een digitale meet-up plaats
waarbij minister Hugo de Jonge aanschoof. Deze werd samen met
Palet Welzijn in Zoetermeer georganiseerd.
Door flexibel te zijn, snel te reageren en dankzij korte communicatielijnen zijn we erin geslaagd om Moeder aan de lijn opnieuw uit te
vinden en tot een succes te maken in coronatijd. Dit was niet
mogelijk geweest zonder alle meewerkende partners. We zien
onszelf bevoorrecht dat we in deze heftige tijden konden bijdragen
aan het welzijn, herkenning en erkenning van de mantelzorgers en
de belangrijke rol die zij spelen in onze maatschappij.
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Gedichtjes van Sheen
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“HET IS NIET ‘ALLEEN MAAR ZWAAR’.
ZE IS NOG STEEDS DAT MEISJE WAAR
IK VERLIEFD OP WERD. DAAR DOE JE
HET VOOR, MET ALLE LIEFDE DAT IK
IN ME HEB. ”
- WIEBE
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RESULTATEN
MEET-UPS 2019 - 2020

1 WEBINAR
DO-IT-YOURSELF-KIT (DIYK)
72 DOWNLOADS VAN DE DIYK

964 DEELNEMERS
17 REGULIERE MEET-UPS
3 THEMABIJEENKOMSTEN 		
WERK & MANTELZORG
3 SPECIALS
2X JONGE MANTELZORGER,
1X WEEK VAN DE MANTELZORGER

956 GEDICHTJES
GESCHREVEN DOOR
HUISDICHTER LARS
1.364
‘LEUKE-DINGEN’-TASSEN
UITGEDEELD
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CONTENT EN
PR-RESULTATEN
Ook in 2019-2020 had Moeder aan de lijn een groot bereik.
Dit kwam door de getrapte benadering van het opzoeken van
landelijke pers bij aanvang en rondom de datum van de meet-ups
de benadering van lokale media. Moeder aan de lijn kwam op
televisie bij Nieuwsuur (NPO2) en Tijd voor Max (NPO1). De lokale
media liepen uiteen van de Haagsche Courant/AD tot het Dagblad
van het Noorden, en ook online media berichtten enthousiast over
de meet-ups en het belang van mantelzorg.
•
•
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Op social media waren we erg actief, met name op Facebook,
hetgeen resulteerde in een bereik van bijna 200.000.
Mini-docu’s met de thema’s: Werk & Mantelzorg,
Jonge Mantelzorger, Mantelzorger met een
migratie-achtergrond en Buurtgenoten.

SOCIAL MEDIA/ONLINE BEREIK

FREE PR-BEREIK
PRINT
ONLINE
SOCIAL MEDIA
TELEVISIE
TOTAAL

1.990.858
1.730.588
323.067
1.410.000
5.454.513

WAARDE FREE PR € 574.342

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
INSTAGRAM
YOUTUBE
WEBSITE
NIEUWSBRIEF
TOTAAL

103.477
59.590
6.360
836
2.551
weergaven
25.648 unieke
304
198.766

EN 2209 MAILS NAAR EN VAN PARTNERORGANISATIES EN MANTELZORGERS

29

“IK HEB NOG NOOIT GEHUILD OM
DEZE SITUATIE. ME ALTIJD GROOT EN
STERK GEHOUDEN. NU VRAAGT IEMAND
HOE HET MET MIJ GAAT EN IK BREEK. 		
IDIOOT! MAAR WEL FIJN DAT ER ZOVEEL
WARMTE EN BEGRIP AAN TAFEL IS.
ZO FIJN! DANK JULLIE WEL VOOR
DEZE BIJEENKOMST!”
- IKE
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ONDERZOEK
ZORGFOCUZ
AANTAL DEELNEMERS
326 VAN 926 AANWEZIGEN
HEBBEN ENQUÊTE INGEVULD
151 WAREN OP LOCATIE EN
175 DEDEN DIGITAL MEE

ZORG DELEN
62% VINDT HET MINDER MOEILIJK OM
OVER DE SITUATIE ALS MANTELZORGER
TE PRATEN MET ANDEREN
45% WIL MET ANDERE AANWEZIGEN
IN CONTACT BLIJVEN
59% HEEFT MEER KENNIS OVER
ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN
EN DE HELFT VERWACHT DIT
TE GEBRUIKEN

SOORTEN MANTELZORG
40% ZORGT VOOR ÉÉN OF BEIDE OUDERS
21% VOOR PARTNER, KIND OF VOOR
MEERDERE PERSONEN TEGELIJK

WAARDERING
66% GEEFT 8 OF HOGER
97% VAN DE RESPONDENTEN BEVELEN
DE MEET-UP AAN
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EN NU?
Als team Moeder aan de lijn hebben wij een alsmaar groeiende bewondering voor mantelzorgers en wat zij betekenen in de levens van anderen.
Hun kracht en doorzettingsvermogen is enorm. Daarbij geloven we in onze benadering om door middel van persoonlijke verhalen en op creatieve
en innovatieve wijze aandacht te vragen voor het belang van de mensen die mantelzorg geven en hen te steunen. Dit zien wij bevestigd in de
organisaties die ons hebben gevraagd om, op het moment van dit schrijven, 12 meet-ups voor hen te organiseren. New Amsterdam en Wijzelf
zijn nog lang niet klaar met mantelzorg. We willen onze kennis en ervaring blijven inzetten. Daarom werken we momenteel aan nieuwe plannen
over en voor mantelzorgers, waardoor hún welzijn de aandacht krijgt die het verdient. Hiermee willen we iedereen in Nederland inspireren, want
wie je ook bent, waar je ook woont en hoe groot of klein je netwerk ook is: vroeg of laat krijgt iedereen met mantelzorg te maken.
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