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 Inleiding 
Op 8 oktober 2018 was de 2Doc-documentaire ‘Moeder aan de lijn’ te zien, een documentaire die vlak daarvoor 

op het Nederlands Film Festival in première ging. De documentaire geeft een inkijkje in het leven van drie 

vrouwen die hun eigen leven ‘in de parkeerstand zetten’ als gevolg van hun rol als mantelzorger. Het is een 

intieme blik op de mantelzorg en de documentaire had dan ook de nodige impact, zo merkten de makers. Na de 

documentaire start een impacttournee met ‘meet-ups’ door het hele land, georganiseerd door Wijzelf1 (in 

samenwerking met producent New Amsterdam en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Aan 

de hand van filmfragmenten uit de documentaire wisselen mantelzorgers ervaringen uit. Wat doet het met je als 

je de zorg hebt voor een ander? Wie kunnen jou daarbij helpen? Na een eerste reeks van acht succesvolle meet-

ups is besloten om in 2019 en 2020 een nieuwe reeks van meet-ups te organiseren. Bij de inzet van deze nieuwe 

reeks meet-ups heeft Wijzelf aan ZorgfocuZ gevraagd om de impact van de meet-ups op een meer structurele 

en objectieve wijze in kaart te brengen. Deze eindrapportage volgt op twee eerdere deelrapportages en geeft 

daarmee een totaaloverzicht van alle meet-ups. 

 Onderzoeksvraag en doelstelling 
In dit onderzoek wordt de impact gemeten die meet-ups hebben op de mantelzorgers die daarbij aanwezig zijn 

geweest. Onder impact wordt in dit kader verstaan ‘hetgeen de meet-ups teweeg brengen bij de deelnemers’. 

In andere woorden, in dit onderzoek wordt concreet gemaakt wat er in het leven van de deelnemers is veranderd 

of verbeterd doordat men aanwezig is geweest bij de meet-up.  

 

Met de resultaten uit dit onderzoek krijgt Wijzelf allereerst een breed inzicht in de effecten en kan daardoor 

waar mogelijk continu aanpassingen doorvoeren om het bereik of het effect van de meet-ups te verbeteren. Een 

aanvullend doel van de onderzoeksrapportages is dat met zo concreet mogelijke resultaten handvatten gegeven 

worden voor toekomstige meet-ups, ongeacht of deze worden georganiseerd door Wijzelf of andere 

organisatie(s). Een belangrijk uitgangspunt van het project is namelijk dat er een gratis beschikbare, openbaar 

toegankelijke leidraad wordt ontwikkeld om impactvolle meet-ups te organiseren.  

 

 Deelrapportages 
In twee deelrapportages (verschenen in februari 2020 en juni 2020) zijn de meet-ups die tot dan toe waren 

georganiseerd geëvalueerd. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen 

gedaan voor het verbeteren van de meet-ups. Zo is bijvoorbeeld naar aanleiding van deelrapportage I meer 

aandacht besteed aan het onderdeel BordjeVol (zowel in de meet-up als in de vragenlijst) en is naar aanleiding 

van deelrapportage II gewerkt met thematafels (naar het type mantelzorg dat verleend wordt). Deze 

eindrapportage neemt alle onderzoeksresultaten mee, dus ook uit deelrapportages I en II. Dat betekent dat de 

zowel de cijfermatige resultaten als kwalitatieve resultaten verder worden aangevuld met nieuwe informatie uit 

de latere meet-ups. Aanvullend op de meet-ups die reeds zijn gerapporteerd, worden in deze rapportage ook 

meet-ups meegenomen die zijn georganiseerd binnen het thema Werk & Mantelzorg. Dat wil zeggen, meet-ups 

waarbij een werkgevende organisatie een meet-up voor haar medewerkers heeft georganiseerd. 

 
1 Destijds nog onder de naam coöperatie WeHelpen 
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 De coronacrisis 
De uitbraak van het corona-virus in Nederland heeft ten aanzien van de meet-ups tot gevolg gehad dat de meet-

ups die in de periode van maart tot juli 2020 waren ingepland, toen niet hebben plaatsgevonden. De meeste 

meet-ups zijn opgeschoven naar later in het jaar, maar sommige zijn definitief afgezegd. Een gedeelte van de 

meet-ups heeft na de uitbraak van het coronavirus nog fysiek plaatsgevonden, een ander gedeelte digitaal.  

 Leeswijzer 
In dit rapport worden de resultaten van alle meet-ups beschreven. Het is hierbij wel steeds inzichtelijk wat de 

resultaten van elke aparte meet-ups zijn geweest, maar ook van de groep in totaal. Op basis van deze 

kwantitatieve en kwalitatieve resultaten tezamen, worden in hoofdstuk 5 uitspraken gedaan over de impact van 

de metingen en worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van toekomstige meet-ups en 

impactmetingen.  
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 Onderzoeksverantwoording 

 De doelgroep 

De onderzoeksdoelgroep zijn mantelzorgers die aanwezig zijn geweest bij één van de meet-ups. In deze evaluatie 

worden in totaal 22 meet-ups meegenomen (zie tabel 1). In totaal zijn er 25 georganiseerd2. Van de meet-ups 

die zijn geëvalueerd zijn er 18 op nieuwe locaties georganiseerd en 4 waren ‘herhalings-meet-ups’. Een 

herhalings-meet-up wil zeggen dat deze is georganiseerd op één van dezelfde plaatsen waar eerder (vorig jaar 

of eerder dit jaar) ook een meet-up plaatsvond. De bezoekersaantallen van de meet-ups varieerden tussen 10 

en 91. Er zijn 10 fysieke bijeenkomsten geweest en 12 bijeenkomsten digitaal. Van het totaal aantal meet-ups 

waren er 3 meet-ups met het Thema Werk & Mantelzorg. Er was één meet-up Special, locatie Eindhoven, deze 

was speciaal gericht op jongeren. Bij één van de meet-ups, locatie Zoetermeer, is de Minister van 

Volksgezondheid aan het eind een moment aanwezig geweest.  

 

Tabel 1: Responspercentages per meet-up (aantal respondenten/aantal bezoekers) 

Locatie  
Aantal bezoekers 

Aantal 
respondenten 

Respons- 
percentage 

De Bilt 37 8 22% 
Den Bosch (H) 42 1 2% 
Groningen (H) 77 22 29% 
Breda 91 35 38% 
Schiedam 68 24 35% 
Amstelveen 91 24 26% 
Almere 52 17 33% 
Dalfsen 84 23 27% 
Harfsen 21 0 0% 
Grathem (Leudal) 22 7 32% 
Roden 28 7 25% 
Harfsen (H)* 10 2 20% 
Eindhoven* 20 17 85% 
Heiloo* 14 2 14% 
Arnhem (H)*  19 5 26% 
Zoetermeer* 45 20 45% 
Dordrecht* 22 11 50% 
Burgum* 23 10 43% 
Heikenszand* 28 13 46% 
Zuyderland Medisch Centrum (w&m)* 31 10 32% 
Randstad Groep Nederland (w&m)*  22 4 18% 
Belastingdienst (w&m)* 79 55 70% 
H: dit is een Herhalings-meet-up; * De locaties aangeduid met een sterretje zijn digitale meet-ups, deze meet-
ups konden niet fysiek plaatsvinden in verband met de coronamaatregelen; W&M: De locaties aangeduid met 
(w&m) zijn de themabijeenkomsten Werk & Mantelzorg. 

2.1.1 De respondenten 

Op de uitnodiging van het vragenlijstonderzoek hebben in totaal 324 mensen gereageerd (zie tabel 1), waarvan 

zeven respondenten geen locatie hebben opgegeven. Van de respondenten hebben 168 mensen de bijeenkomst 

op locatie bijgewoond. Voor 149 respondenten was de bijeenkomst, door de coronamaatregelen, digitaal. In 

totaal hebben 69 respondenten de themabijeenkomst Werk & Mantelzorg gevolgd. Het responspercentage per 

meet-up varieert: bij de meet-up in Eindhoven was dit het hoogst, namelijk 85% en in Harfsen (pilot meet-up) 

 
2 Drie meet-ups zijn niet betrokken bij het impactonderzoek: aftrap Week JMZ, webinar DIYK en de 
geannuleerde meet-up Migratieachtergrond. 
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het laagst, namelijk 0%. De responspercentages van de andere locaties variëren van 2% in Harfsen 

(herhalingsmeet-up) tot 70% bij de Belastingdienst.  

 

Van de respondenten is 41% mantelzorger voor één of beide ouders. Daarnaast geeft een 21% aan voor iemand 

anders mantelzorg te verlenen. Hierbij wordt met name de mantelzorg voor een partner of kind genoemd en de 

mantelzorg voor meerdere personen tegelijk. 

 

 
** Deze vraag is later toegevoegd aan de vragenlijst en dus niet na alle meet-ups gesteld. Bij antwoordoptie 
‘anders’ geven respondenten onder andere de volgende antwoorden: partner of echtgenoot (29x), kind (9x), 
meerdere personen (9x), ouder (4x), kennis (4x), familielid (2x), buur (2x), vriendin (1x). 
 

Werk & Mantelzorg 

In totaal zijn drie meet-ups georganiseerd in samenwerking met een werkgever. Tijdens de meet-up werd 

besproken hoe de rol als mantelzorger gecombineerd kan worden met het werk, wat mantelzorgers daarvoor 

nodig hebben en wat werkgevers kunnen bieden. In samenwerking met Randstad Groep Nederland, Zuyderland 

Medisch Centrum en Belastingdienst is een dergelijke meet-up georganiseerd. 91% van de respondenten geeft 

aan werknemer te zijn en 9% is leidinggevende.  
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**Antwoordopties 'Ik ben werknemer, maar geen mantelzorger', 'Ik ben leidinggevende, maar geen 
mantelzorger', 'Ik verwacht in de toekomst mantelzorger te worden' en 'Geen van bovenstaande' zijn door geen 
enkele respondent aangekruist. 
 

 Vragenlijstonderzoek 
Om na te gaan wat de meet-ups voor impact hebben gehad op degenen die bij de meet-ups aanwezig waren, 

zijn alle aanwezigen allereerst uitgenodigd voor deelname aan een kwantitatief georiënteerd onderzoek. Zo zijn 

er na afloop van de meet-ups zijn er zogenaamde goodiebags (ofwel mooie-spullen-tasjes) uitgedeeld aan alle 

deelnemers. In deze goodiebag zat (naast een aantal folders/flyers en een bordspel) een envelop met daarin een 

uitnodiging voor deelname aan het onderzoek, een papieren vragenlijst en een retourenvelop. Voor de 

bijeenkomsten die digitaal zijn gehouden is de vragenlijst per mail naar de deelnemers toegestuurd. In de 

uitnodiging voor het onderzoek is het doel van het onderzoek uiteengezet en is een toelichting gegeven op de 

onderzoeksmethoden, het waarborgen van de privacy en de beschikbaarheid van een helpdesk in geval van 

vragen. Deelnemers hadden de mogelijkheid om de vragenlijst 1) op papier in te vullen en te retourneren, of 2) 

in een online omgeving (door middel van een link en persoonlijke code die werd gedeeld in de brief).  

2.2.1 De vragenlijst 

In gezamenlijkheid met Wijzelf is een vragenlijst opgesteld om de impact van de meet-ups te meten (zie hiervoor 

de bijlagerapportage). Bij het opstellen van de vragenlijst is het attitude model van Kennis-Houding-Gedrag 

gebruikt. Dat wil zeggen dat de vragenlijst naar deze thema’s is ingedeeld, waarbij gestart wordt met een aantal 

stellingen over het kennisniveau en de (zelf)inzichten van de deelnemers. Het tweede deel (‘Uw rol als 

mantelzorger’) betreft meer verdiepende vragen over houding en gedrag. In hoeverre heeft de meet-up een 

effect gehad op het gevoel en de houding van mantelzorgers en in hoeverre passen ze naar aanleiding van het 

bezoek dingen in het gedrag aan. Zijn er dingen die men in de toekomst nu anders doet of wil gaan doen 

(bijvoorbeeld, eerder ondersteuning vragen, beter luisteren naar eigen wensen en behoeften, etc.)? De 

vragenlijst besluit met enkele vragen over de meet-up zelf, zoals de indeling, duur en het tijdstip van de meet-

up. Ook wordt deelnemers nog de ruimte gegeven om opmerkingen of ideeën ten aanzien van de meet-up te 

delen. In totaal bestaat de originele vragenlijst uit 27 vragen (waarvan 3 open vragen) die naar schatting in vijf 

minuten ingevuld kon worden. In het geval meet-ups digitaal plaatsvonden zijn er enkele vragen aangepast. Zo 

wordt er niet gevraagd naar de locatie, maar wel naar de digitale omgeving. Voor meet-ups met het thema Werk 

& Mantelzorg zijn ook enkele werk-specifieke vragen toegevoegd.  

91%

9%

70%

30%

95%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik ben werknemer en mantelzorger
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Welke categorie past het best bij jou? **

Totaal (n=69) Zuyderland Medisch Centrum (n=10)* Belastingdienst (n=55)*
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 Kwalitatieve verdieping 
Aansluitend op het vragenlijstonderzoek is meer kwalitatieve verdieping gezocht om de resultaten uit het 

vragenlijstonderzoek beter te kunnen duiden. Dit is gedaan door in gesprek te gaan met mantelzorgers, die bij 

de meet-up aanwezig waren, en te vragen naar hun ervaringen en belevingen van/met de bijeenkomst. Bij de 

afronding van de vragenlijst zijn deelnemers gevraagd of ze bereid waren om deel te nemen aan een telefonisch 

interview. Indien een deelnemer naam en contactgegevens achter liet, is deze persoon twee à drie weken na 

afloop van de meet-up benaderd voor een interview. Er is bewust gekozen om enige tijd te wachten met het 

inplannen van het interview, zodat de langere termijn effecten meegenomen konden worden in het onderzoek. 

2.3.1 Telefonische interviews 

Voor de interviews hebben 192 mensen zich opgegeven en zijn er in totaal 71 deelnemers geïnterviewd. De duur 

van een interview varieerde tussen de 20 en 30 minuten. Voor het interview is een interviewschema 

aangehouden welke als leidraad wordt gebruikt tijdens het gesprek (zie hoofdstuk 2 in het bijlagerapport). Naast 

informatie over de deelnemer (voor wie is diegene mantelzorger, hoe lang doe je dat al, etc.) zijn vier thema’s 

uitgevraagd.  

1. Vooraf aan de meet-up (Welke verwachtingen waren er vooraf aan de meet-up?),  

2. de meet-up zelf (Hoe kijk je erop terug? Heb je zaken gemist?), 

3. BordjeVol (heeft het Bordspel ertoe geleid dat je beter in gesprek komt met anderen? Gebruik je het 

thuis ook?) en  

4. na de meet-up (Wat heb je geleerd? Heeft de meet-up voor veranderingen gezorgd in hoe je je voelt of 

gedraagt?). 

Voor de digitale meet-ups en meet-ups met het thema Werk & Mantelzorg zijn er nog enkele aanvullende vragen 

gesteld over de digitale omgeving en mantelzorg in relatie tot werk en contact met collega’s en leidinggevende.  
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 Resultaten vragenlijstonderzoek 
In totaal zijn 22 meet-ups geëvalueerd. Deze meet-ups beslaan vier ‘herhalings-meet-ups3’ (locaties Den Bosch, 

Groningen, Arnhem en Harfsen), zes meet-ups die in het voorjaar plaatsvonden (locaties De Bilt, Breda, 

Schiedam, Amstelveen, Almere en Dalfsen), drie meet-ups die voor de zomer plaatsvonden waarvan twee fysiek 

(locaties Grathem (Leudal) en Roden) en één digitaal als pilot (Harfsen). Acht meet-ups vonden plaats in het 

najaar en waren digitaal (Eindhoven, Zoetermeer, Dordrecht, Burgum, Harfsen, Heiloo, Heinkenszand). Tot slot, 

er zijn drie digitale meet-ups geweest met het thema Werk & Mantelzorg (Locatie Randstad Groep Nederland, 

Zuyderland Medisch Centrum en Belastingdienst). 

 

Weergave van resultaten  

Aan de respondenten zijn diverse vragen en stellingen voorgelegd. Respondenten konden aangeven of ze het 

hier mee eens of oneens waren op een vierpuntsschaal. Tevens was er een mogelijkheid om aan te geven dat 

men het niet wist of er geen mening over had. De resultaten zijn weergegeven in grafieken. Per stelling is een 

aparte grafiek gemaakt, met daarin een uitsplitsing naar locatie. In verband met privacy en mate van 

betrouwbaarheid nemen wij een minimale respons van tien als ondergrens voor het rapporteren. Omdat het 

aantal respondenten bij Arnhem, Den Bosch, De Bilt, Harfsen, Heiloo, Grathem (Leudal), Roden) en Randstad 

Groep Nederland onder de tien ligt is ervoor gekozen deze niet apart weer te geven. Deze groepen zijn uiteraard 

wel meegenomen in het totaal.  

 Tijdens de meet-up heb ik… 
Aan respondenten zijn stellingen voorgelegd die te maken hebben met kennis en inzicht dat men verkregen heeft 

tijdens (of naar aanleiding van) de meet-up. De meeste respondenten ervaren steun door het ontmoeten van 

andere mantelzorgers. Deze ervaring geldt zowel voor de fysieke als voor de digitale meet-ups. Respondenten 

van locatie Zoetermeer delen deze ervaring echter niet allemaal, 20% is het (helemaal) oneens. Het horen van 

verhalen van anderen draagt tevens bij aan het gevoel van steun, al heeft een kwart van de respondenten van 

locatie Eindhoven geen mening gegeven. Door het bijwonen van de meet-ups hebben de meeste respondenten 

inzicht gekregen in wat er leeft bij mantelzorgers, hoe mantelzorgers met bepaalde zaken omgaan, en welke 

emotionele gevolgen de rol als mantelzorger heeft. 62% van het totaal aantal respondenten heeft het idee tips 

en adviezen te hebben gekregen over hoe ze om kunnen gaan met lastige situaties, een kwart is het daar 

(helemaal) niet mee eens. Bij locatie Eindhoven is 41% het (helemaal) niet eens met deze stelling, bij Zoetermeer 

is dat zelfs 55%. 

 

 

 

 

 

 
3 Een herhalings-meet-up wil zeggen dat deze is georganiseerd op één van dezelfde plaatsen waar eerder (ofwel in het 
eerste jaar, of eerder dit jaar) ook een meet-up plaatsvond.   
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Het aantal respondenten van locatie Burgum is lager dan tien, resultaten van Burgum zijn voor deze vraag dan 

ook niet getoond. 
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 Door de meet-up… 
Aan respondenten is gevraagd of de meet-up ertoe heeft geleid dat ze zich meer bewust zijn geworden van hun 

rol als mantelzorger en wat dit betekent voor de eigen behoeften. Daarbij is uitgevraagd of de meet-up hen heeft 

gemotiveerd om ondersteuning te zoeken of daar gebruik van te maken. Uit onderstaande grafieken blijkt dat 

73% van de respondenten zich door de meet-up meer bewust is van de rol als mantelzorger. 68% geeft daarnaast 

aan dat het inzicht in behoeften of wensen als mantelzorger is verbeterd, al zijn minder respondenten van locatie 

Zoetermeer het hier mee eens (45%). De meet-up heeft er voor 62% van de respondenten voor gezorgd dat het 

minder moeilijk is om over de situatie als mantelzorger te praten met anderen. Het valt op dat ruim de helft van 

de respondenten van Burgum het hier niet mee eens is. In totaal geeft 46% van de respondenten aan met andere 

mantelzorgers in contact te blijven; 30% geeft aan dit niet te doen en een kwart weet dit niet of heeft hierover 

geen mening. Bij Zoetermeer geeft meer dan de helft (58%) aan niet in contact te blijven met anderen en bij 

Dordrecht en Burgum hebben 36% respectievelijk 30% geen antwoord op gegeven. Verder zijn respondenten 

door de meet-up beter op de hoogte van de ondersteuningsvormen voor mantelzorgers; 59% heeft hier na de 

meet-up meer kennis over. Bijna de helft (49%) verwacht daarbij gebruik te gaan maken van deze ondersteuning- 

vormen; een derde heeft hier nog geen mening over. Vooral bij Eindhoven weten respondenten nog niet of ze 

hier gebruik van maken, mogelijk komt dit doordat deze meet-up bedoeld was voor jonge mantelzorger. 
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 Uw rol als mantelzorger 
Van het totaal aantal respondenten geeft 46% aan dat de aanwezigheid bij de meet-up ervoor heeft gezorgd dat 

ze zich beter voelen. 43% heeft hetzelfde gevoel als voor de meet-up, 8% weet het niet goed en 3% geeft aan 

zich er slechter door te voelen. 138 respondenten hebben een toelichting gegeven. De volgende punten komen 

naar voren: 

 

• 98 respondenten geven aan dat zij door de meet-up het idee hebben dat ze er niet (meer) alleen voor 

staan en dat ze erkenning hebben gevonden in de gesprekken. Respondenten geven ook aan dat ze zich 

herkennen in de verhalen die anderen delen.  

• Zestien respondenten vinden het prettig dat ze hun verhaal kwijt konden en dat anderen hun ervaringen 

met hen deelden. Vier geven aan dat het lotgenotencontact hen goed heeft gedaan. Acht respondenten 

hebben de meet-up echter wel als emotioneel en heftig ervaren. 

• Zeven respondenten hebben een beter gevoel overgehouden doordat ze zich realiseerden dat zij hun 

rol als mantelzorger relatief goed geregeld hebben. 

• Veertig respondenten laten weten dat de meet-up hun situatie niet heeft veranderd en hen ook geen 

nieuwe inzichten heeft gegeven. 21 anderen laten weten juist wel bewuster te zijn geworden van hun 
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Door de meet-up zou ik wel gebruik willen maken van één (of meer) van 
de vormen van ondersteuning
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rol als mantelzorger en meer inzicht te hebben gekregen in deze rol. De meet-up is in de ogen van deze 

respondenten informatief en nuttig.  

• 27 respondenten voelen zich niet anders door de meet-up. Ze geven aan dat de meet-up hun situatie 

niet verbeterd heeft. Wel werd de steun tijdens de meet-up als prettige ervaren. 

• Vier respondenten geven aan zich niet te herkennen in de verhalen van anderen. Zij vonden dat de 

gesprekken niet goed aansloten op hun specifieke situatie.  

• Drie respondenten geven aan onvoldoende tijd te ervaren in de gesprekken; de meet-up bood daarom 

niet de diepgang die nodig was.  

• Drie anderen merken op dat de praktische tips en adviezen gemist werden. Voor deze respondenten 

heeft de meet-up niet geleid tot een beter gevoel. 

• Tot slot laten twee respondenten weten dat de meet-up niet voldeed aan de verwachtingen. 
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In hoeverre heeft de meet-up invloed gehad op hoe je je voelt als 
mantelzorger?
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Aan respondenten is ook gevraagd of zij bepaalde dingen in de toekomst anders gaan doen naar aanleiding van 

de meet-up. In onderstaande kleine grafieken zijn de resultaten weergegeven. Elke grafiek is een weergave van 

het aantal respondenten dat het betreffende antwoord heeft geselecteerd ten opzichte van het totaal aantal 

respondenten per meet-up. De helft van de respondenten geeft aan beter te gaan luisteren naar eigen wensen 

of behoeften. Daarnaast vinkt een derde van de respondenten aan voornemens te zijn om contact te 

onderhouden met andere mantelzorgers (32%) en om meer te gaan praten over mantelzorgtaken (31%). Deze 

percentages liggen overigens iets lager dan wanneer de effecten van de meet-up rechtstreeks worden 

uitgevraagd (bij paragraaf 3.2). Mogelijk komt dat doordat deze vraag meer gericht is op een verandering van 

gedrag in de toekomst. Tot slot, respondenten verwachten in de toekomst meer ondersteuning te vragen aan 

professionals (25% vinkt deze optie aan) en in mindere mate aan familie of vrienden (21% vinkt deze optie aan). 

Tot slot geeft slechts 4% aan minder tijd te gaan besteden aan mantelzorg.  
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Bij de antwoordoptie ‘Anders’ worden onder andere de volgende antwoorden gegeven: beter grenzen bewaren 

(4x), zo blijven doorgaan (3x), niks (3x), eerder hulp vragen (2x), afstand nemen (2x), meer bewust worden van 

de mantelzorgrol (2x), het mantelzorgen meer koesteren/waarderen (2x), meer tijd nemen (1x), samenwerking 

stimuleren (1x), meer persoonlijke ontwikkeling (1x), meer genieten (1x), leren (1x). 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 40% van de respondenten verwacht beter om te kunnen gaan met de rol als 

mantelzorger, 18% verwacht van niet; en 42% heeft deze vraag niet beantwoord. In totaal hebben 155 

respondenten hun antwoord op deze vraag toegelicht. Het volgende komt naar voren (zie ook bijlage 3 in het 

bijlagerapport): 

 

• 37 respondenten geven aan dat de meet-up heeft geleid tot meer bewustwording en herkenbaarheid. 

Een aantal is voornemens eerder hulp te vragen als dat nodig is en een betere balans tussen privé en 

mantelzorg te creëren.   

• Twaalf respondenten hebben nieuwe kennis opgedaan. Negen hiervan zeggen aan de slag te willen gaan 

met de tips die ze hebben gekregen. Drie laten hierbij weten dat het waarschijnlijk wel lastig wordt om 

de opgedane kennis goed in de praktijk toe te passen.  

• Acht respondenten geven expliciet aan minder het gevoel te hebben er alleen voor te staan.  

• Zeven respondenten verwachten dat ze in de toekomst beter met hun rol als mantelzorger om kunnen 

gaan en benadrukken het belang van het (blijven) delen van ervaringen met anderen. 

• Veertien respondenten vinden het lastig in te schatten of ze iets aan de meet-up hebben gehad. Ze 

weten niet of ze in de toekomst hun rol als mantelzorger anders gaan invullen; dit is mede afhankelijk 

van hoe de situatie van de hulpbehoevende zich ontwikkelt (evenals de situatie rondom corona). 
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• Zes respondenten geven aan geen nieuwe dingen te hebben geleerd tijdens de meet-up.  

• Elf respondenten hopen op een vervolg van de meet-up, zij vonden de meet-up te kort duren. Negen 

respondenten benoemen verbetersuggesties voor een mogelijk vervolg. Drie geven aan graag met 

mantelzorgers te willen praten die voor dezelfde doelgroep zorgen. Twee willen graag meer uitleg over  

wet- en regelgeving voor mantelzorgers. Tot slot geeft had een respondent het fijn gevonden om in een 

groep te zitten met mantelzorgers uit dezelfde woonplaats.  

 BordjeVol 
Tijdens de fysieke meet-ups werd de bijeenkomst afgesloten met een ‘praatronde’. Mantelzorgers kregen de 

ruimte om met elkaar in gesprek te gaan door de speelkaarten van BordjeVol te gebruiken. Deze ‘praatronde’ is 

tijdens de digitale meet-ups anders ingericht, de speelkaarten van BordjeVol zijn daarbij niet gebruikt. Ook was 

het niet mogelijk om een gift-set uit te delen. De vragen over BordjeVol en over de gift-set zijn dan ook niet aan 

de respondenten van de digitale meet-ups gesteld.  

 

Uit de resultaten van de eerste deelrapportage bleek dat een groot gedeelte van de respondenten geen mening 

kon geven over BordjeVol (of niet wist wat er met BordjeVol werd bedoeld). Om beter te kunnen duiden wat het 

betekent als een respondent hier geen mening over heeft is de vragenlijst aangepast en zijn er twee vragen 

toegevoegd. Ten eerste is voorgelegd aan de respondenten of zij BordjeVol hebben gebruikt tijdens de meet-up; 

alleen respondenten die dit inderdaad hebben gebruikt, kregen vervolgens de vragen over het gebruik ervan. 

Ten tweede is voorgelegd aan de respondenten of zij BordjeVol in de goodiebag hebben gevonden; alleen 

respondenten die dit inderdaad hebben gevonden hebben vervolgens de vragen over het gebruik thuis 

beantwoord.  

 

Van de respondenten die de speelkaarten van BordjeVol hebben gebruikt tijdens de meet-up, kan het grootste 

gedeelte toch geen mening geven over de waarde ervan. Van degenen die wel een waardeoordeel geven ervaart  

het grootste gedeelte het gebruik van BordjeVol tijdens de meet-up als positief. Ook is 48% van plan om de 

speelkaarten thuis te gebruiken, 36% weet het nog niet. 

 

 
*Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die een fysieke meet-up hebben bijgewoond. 
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*Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die hebben aangegeven tijdens de meet-up gebruik te hebben 
gemaakt van de speelkaarten van BordjeVol. 
 

 
*Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die hebben aangegeven tijdens de meet-up gebruik te hebben 
gemaakt van de speelkaarten van BordjeVol. 
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*Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die een fysieke bijeenkomst hebben bijgewoond. 
 

 
*Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die hebben aangegeven de gift-set te hebben ontvangen. 
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 Over de meet-up 
Een aantal vragen gingen over de meet-up zelf. De eerste vraag over de accommodatie is naar aanleiding van de 

digitale meet-ups anders geformuleerd; de andere vragen zijn gelijk gebleven. Bijna alle respondenten die een 

fysieke meet-up hebben bijgewoond zijn tevreden over de accommodatie en bijna iedereen die de meet-up 

digitaal heeft bijgewoond is tevreden over de online methode. Respondenten zijn daarnaast positief over de 

gespreksleider, het inhoudelijke programma en de duur van de meet-up. Alleen bij Zoetermeer geeft 35% aan 

(geheel) ontevreden te zijn over de duur van de meet-up. Tot slot, beoordelen respondenten de meet-up met 

een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Twee derde van de respondenten geeft een 8 of hoger. Respondenten in 

Groningen zijn het meest tevreden (8,5). In Zoetermeer zijn respondenten gemiddeld gezien het minst tevreden 

Het laagste rapportcijfer dat gegeven wordt is een 7,4 (Schiedam, Eindhoven, Zoetermeer). In bijlage 4 in het 

bijlagenrapport is een uitgebreidere weergave van de gegeven cijfers per meet-up opgenomen. 
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Locatie  Aantal respondenten Gemiddeld cijfer 
Totaal 318 7,9 
Groningen  22 8,5 
Breda 35 8,2 
Amstelveen 24 7,9 
Almere 17 8,1 
Dalfsen 22 8,3 
Schiedam 23 7,4 
Eindhoven* 16 7,4 
Zoetermeer* 20 7,4 
Dordrecht* 11 7,5 
Burgum* 10 7,5 
Heikenszand* 13 7,8 
Zuyderland Medisch Centrum* 10 7,5 
Belastingdienst* 54 7,9 

* Locaties aangegeven met een sterretje zijn digitaal georganiseerd. 

 

 
 

 
*Deze vraag is aanvullend gesteld naar aanleiding van de digitale meet-ups. Deze vraag is niet gesteld aan de 

respondenten die de themabijeenkomst over Werk & Mantelzorg hebben bijgewoond. 
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In totaal geven 52 respondenten (72%) aan interesse te hebben om naar een reguliere meet-up (fysieke 

bijeenkomst) te gaan. Ze geven uiteenlopende toelichtingen: 

 

• Acht respondenten geven aan dat zij graag naar een fysieke bijeenkomst komen omdat zij verwachten 

dat dit prettiger zal zijn dan een digitale bijeenkomst. Bij een fysieke bijeenkomst komt meer interactie 

tot stand, het geeft de deelnemers meer energie en het praat prettiger. Respondenten verwachten dat 

deelnemers hierdoor een betere verbinding met elkaar krijgen. 

• Vijf respondenten benoemen graag nog eens aanwezig te willen zijn wanneer ze zelf mogen uitkiezen 

met wie ze contact hebben tijdens de bijeenkomst. Het is volgens hen prettig is om met gelijkgestemden 

te praten. Deze respondenten kiezen het liefst iemand die dezelfde relatie heeft met de persoon 

waarvoor hij/zij zorgt. 

• Vier respondenten willen naar een fysieke bijeenkomst als de locatie voor hen in de buurt is. 

• Drie respondenten benoemen dat de herkenning erg prettig is en willen daarom graag nog eens naar 

een bijeenkomst komen. 

• Drie anderen benoemen dat zij aanwezig willen zijn bij een fysieke bijeenkomst als het een aanvulling is 

op de eerdere digitale bijeenkomst. Ze geven aan niet nog eens naar precies dezelfde bijeenkomst te 

willen. 

• Twee respondenten merken op dat deelnemers altijd iets opsteken van een meet-up en zouden daarom 

graag nog eens aanwezig willen zijn. 

• Tot slot laten twee weten dat het prettig is om met lotgenoten in contact te zijn. Zij voegen hieraan toe 

dat het tijdens een fysieke bijeenkomst makkelijker is om contacten uit te wisselen en benoemen ook 

dat zij hier behoefte aan hebben. 

 

Twintig respondenten geven aan geen interesse te hebben in een reguliere meet-up. Ze geven het volgende aan: 

• Zeven respondenten geven aan dat zij voor nu voldoende informatie hebben. Ze benoemen dat een 

tweede bijeenkomst voor hen waarschijnlijk niet van toegevoegde waarde zal zijn. 

• Drie respondenten gaan wegens de huidige Corona-maatregelen liever niet naar een fysieke 

bijeenkomst.  

• Twee respondenten krijgen geen energie van het lotgenotencontact en geven aan dat een dergelijke 

meet-up toch niet geschikt voor hen is.  

• Tot slot geven enkele respondenten aan dat zij niet nog eens gaan omdat ze geen tijd hebben of omdat 

ze genoeg steun uit hun omgeving krijgen. 

 Werk en mantelzorg 
Een aantal meet-ups zijn in samenspraak met werkgevers georganiseerd. Het gaat hierbij om Zuyderland Medisch 

Centrum, Randstad Groep Nederland en de Belastingdienst. Aan hen zijn vragen gesteld over hoe ze de 

combinatie werk en mantelzorg ervaren. Hierbij is ingegaan op vragen of ze door de meet-up het gesprek met 

collega’s aan durven gaan en handvatten hebben gekregen om werk en mantelzorg te combineren. De grafieken 

laten zien dat de meningen verdeeld zijn. Bijna de helft van de respondenten laat weten het minder moeilijk te 

vinden om met collega’s (51%) of met de leidinggevende (48%) te praten over hun situatie als mantelzorger, 

terwijl 42% respectievelijk 39% het hier niet mee eens is. Daarnaast geeft 42% aan dat ze handvatten hebben 

gekregen om de rol als mantelzorger beter te combineren met werk. Hoewel 17% geen antwoord heeft gegeven, 

denkt 47% dat ze eerder collega’s of leidinggevenden gaan vragen om mee te denken over oplossingen als de 

combinatie van werk en mantelzorg tot problemen leidt. Verreweg het grootste deel van de respondenten geeft 

tot slot aan om eerder naar de thuissituatie van andere collega’s die mantelzorger zijn te vragen (82%). 
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Bij antwoordoptie ‘anders’ geven respondenten de volgende toelichting: mogelijkheid bieden om later in te 

stromen, meer genieten van de geluksmomenten die er zijn, actief zoeken naar collega’s die in dezelfde situatie 

zitten. 

 

Tot slot werd aan respondenten gevraagd op welk gebied ze ondersteuning zouden willen van collega’s of hun 

werkgever ten aanzien van hun rol als mantelzorger. In totaal hebben 50 respondenten een toelichting gegeven: 

 

• Negen respondenten benoemen dat zij vanuit hun werkgever begrip en betrokkenheid verwachten. 

Deze respondenten laten weten dat zij zelf in staat zijn om alle aspecten rondom mantelzorg te regelen, 

maar dat betrokkenheid vanuit de werkgever verlichting geeft. 

• Zeven respondenten merken op dat hun werkgever al prettig meedenkt. Zo nemen de werkgevers 

initiatief bij het regelen van verlofuren, vragen ze hoe het gaat, en zijn ze betrokken bij de situatie.  

• Zeven anderen hebben een luisterend oor nodig. Enkelen geven hierbij expliciet aan dat het 

bespreekbaar maken van mantelzorg heeft geleid tot een persoonlijkere band met de werkgever. 

Verder merken respondenten hierbij op dat als collega’s elkaars situatie beter kennen ze waarschijnlijk 

ook flexibeler gaan zijn.  
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• Zeven respondenten verwachten meer flexibiliteit van zowel hun werkgever als collega’s. Zo zouden 

werkgevers schappelijker om kunnen gaan met zorgverlof en zo zou het prettig zijn als collega’s wat 

vaker voor elkaar willen invallen.  

• Volgens vier respondenten is het voldoende als hun werkgever interesse in de situatie toont.  

• Drie respondenten vertellen dat zij graag zien dat de werkdruk verminderd wordt. Hierbij denken ze 

aan: deels thuiswerken, kortere dagen maken, en meer taken uit handen kunnen geven.  

• Tot slot benoemen twee respondenten dat zij het afstemmen van praktische zaken, zoals het opnemen 

van zorgverlof, als hun eigen verantwoordelijkheid zien. Zij hebben geen ondersteuning nodig vanuit 

hun werkgever. 

 Aanbeveling van de meet-up 
Aan respondenten is tot slot gevraagd of ze de meet-up zouden aanbevelen aan anderen. Ook was er ruimte om 

een toelichting te geven.  Bijna alle respondenten zouden de meet-up aanbevelen. Alleen bij locatie Groningen, 

Zoetermeer, Dordrecht en bij de Belastingdienst hebben enkele respondenten deze vraag met ‘nee’ beantwoord, 

bij Zoetermeer is dat zelfs 25%. 
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In totaal geven 290 respondenten een toelichting: 279 bevelen de meet-up aan, elf doen dat niet. Onderstaande 

toelichtingen worden gegeven (zie ook bijlage 3 in het bijlagerapport). 

 

• 95 respondenten bevelen de meet-up aan omdat ze het prettig vonden om hun ervaringen met 
lotgenoten te delen. Volgens enkelen creëert de meet-up een gevoel van verbondenheid.  

• 87 respondenten geven aan dat de meet-up leerzaam is. De meet-up is niet alleen informatief, maar 

biedt ook nieuwe inspiratie. Respondenten geven aan dat ze zich bewuster zijn geworden van hun rol 

als mantelzorger en hebben nieuwe inzichten en praktische tips gekregen. 

• 45 respondenten geven aan dat ze zich gesteund en begrepen voelen door hun lotgenoten. De meet-up 

versterkt het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. De meet-up zorgt ervoor dat men in contact komt 

met anderen. 

• 15 respondenten merken op het fijn te vinden dat er oprechte aandacht was voor het thema 

mantelzorg. De meet-up heeft hen nieuwe energie gegeven. 

• 13 respondenten geven aan de meet-up nuttig of interessant te vinden. Vier daarvan geven expliciet 

aan dat de meet-up een goede aanvulling was voor hun situatie.  

• 8 mantelzorgers geven aan een dergelijke meet-up aan anderen aan te bevelen omdat het waardevolle 

steun biedt. Een enkele respondent zou de meet-up aanbevelen wanneer het fysiek zou plaatsvinden.  

 

Negen respondenten zouden de meet-ups niet aanbevelen.  

• Twee respondenten geven aan de meet-up niet aan te bevelen omwille van het tijdstip. 

• Twee anderen geven aan dat de meet-up veel vragen heeft opgeroepen die niet allemaal behandeld 

konden worden. 

• Volgens een respondent was de inhoud van de meet-up te eenzijdig; de meet-up zou meer gericht 

moeten zijn op de persoonlijke ontwikkeling van de mantelzorger.  

• Een respondent benoemt afstand te hebben ervaren tussen de andere mantelzorgers. 

• De meet-up sloot volgens een respondent niet goed aan bij de eigen situatie.  

• In de ogen van een respondent zijn verwachtingen geschetst die niet waargemaakt zijn.  

• Tot slot geeft een respondent aan dat ieder voor zich moet bepalen of hij/zij baat zou hebben bij een 

meet-up en geeft de ander aan dat hij/zij geen andere mantelzorgers kent. 

 

Bij de laatste vraag konden respondenten andere opmerkingen of ideeën delen die in de vragenlijst zelf niet aan 

bod zijn gekomen. In totaal laten 193 respondenten een opmerking of idee achter die zij willen delen met de 

organisatie van de meet-up. Hieronder volgt een samenvatting van de opmerkingen en ideeën: 

 

• 43 respondenten uiten hun waardering en bedanken de organisatie voor de bijeenkomst. Respondenten 

spreken hun dankbaarheid uit, geven complimenten en geven het advies zo door te gaan. 19 laten 

weten het fijn te vinden dat de mogelijkheid er is om online deel te nemen. Drie respondenten geven 

aan de sessie als waardevol en inspirerend te hebben ervaren. Een respondent vond de gastheer erg 

sympathiek, waardoor het gesprek makkelijk tot de kern kwam.  

• Veertien respondenten geven als tip mee om de groepjes de volgende keer in te delen naar doelgroep. 

Nu zaten mantelzorgers van kinderen bijvoorbeeld bij mantelzorgers voor ouderen, hierdoor waren er 

minder raakvlakken. Het werken in kleinere groepjes werd overigens wel als positief ervaren. 

• Dertien respondenten vonden de meet-up te kort. Ze vonden het jammer dat gesprekken soms te snel 

werden afgekapt; dat de tijd om ervaringen met elkaar te delen te kort was (waardoor niet iedereen 

aan het woord kwam); en dat er weinig tijd was om concrete vragen te stellen. Een respondent geeft 

tot slot aan dat de afsluiting van de meet-up te abrupt was. 

• Drie respondenten vonden daarentegen de sessie te lang duren; zij hadden graag meer pauzes gehad.  

• Wat betreft de fysieke meet-ups laten negen respondenten weten dat het geluid slecht was, waardoor 

het moeilijk was om de meet-up te volgen. Volgens drie kwam dit door de galm in de zaal. Drie anderen 
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hebben de piano muziek tijdens de meet-up als storend ervaren. Wat betreft de digitale meet-ups laten 

twee respondenten weten dat het geluid soms wegviel. 

• Volgens vijf respondenten had de focus breder gekund. Nu werd hoofdzakelijk mantelzorg voor ouderen 

besproken, terwijl mantelzorg voor kinderen, partners of personen met psychische problemen ook 

relevant zijn.  

• Vijf respondenten laten weten graag meer praktische handvatten te krijgen, zoals het bespreken van de 

mantelzorgmakelaar en de diverse mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. 

• Andere suggesties zijn om met een tijdslimiet te werken zodat iedereen aan het woord komt; om de 

conclusies in de kleinere groepen plenair te delen; om meer ruimte te krijgen om gegevens met elkaar 

uit te wisselen; om meer praktische handvatten te geven (zoals het bespreken van de 

mantelzorgmakelaar). 

• Tot slot merkt een respondent op dat de meet-up beter gepromoot had kunnen worden. 
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 Resultaten kwalitatieve verdieping 
In dit hoofdstuk komt het kwalitatieve deel van het onderzoek aan bod. Het gaat om de telefonische interviews 

die aanvullend op het vragenlijstonderzoek hebben plaatsgevonden. De samenvattingen van de interviews 

worden per locatie gepresenteerd. Er zijn interviews afgenomen voor de locaties De Bilt, Groningen (Haren), 

Breda, Amstelveen, Almere, Arnhem, Burgum, Dordrecht, Leudal, Roden, Zeeland, Zoetermeer en tot slot voor 

de bijeenkomsten Werk en Mantelzorg. Deze Werk en Mantelzorg bijeenkomst was voor medewerkers van de 

Belastingdienst, Randstad Groep Nederland en het Zuyderland Medisch Centrum. In de interviews komen een 

aantal tips naar voren van deelnemers. Deze tips zijn in de tussentijds rapportages opgenomen als aanbeveling 

en zijn ook tussentijds doorgevoerd (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de thema-tafels). Daarbij worden er 

soms tips gegeven, waar de organisatie eigenlijk al aan voldoet, maar waar de deelnemer zelf niet van op de 

hoogte is (denk bijvoorbeeld aan publiciteit in regionale pers of het uitwisselen van contactgegevens achteraf). 

Voor de volledigheid zijn al deze aanbevelingen van deelnemers wel opgenomen in onderstaande beschrijvingen.  

 

N.B. Om de privacy van de deelnemers en de uitkomsten van het onderzoek te waarborgen is er bij een locatie 

met twee of minder deelnemers voor gekozen om een meer algemene samenvatting te presenteren.  

 De Bilt 
De drie geïnterviewden voor locatie De Bilt zijn/waren mantelzorger van de partner, broer en vader en één van 

de deelnemers is in het verleden mantelzorger geweest. Tevens was deze laatste deelnemer aanwezig bij de 

meet-up vanuit een professionele interesse.  

 

Vooraf aan de meet-up  

Allereerst is er tijdens de interviews aandacht besteed aan de aanloop naar de meet-up. Hier is onder meer 

ingegaan op hoe men bij de meet-up terecht is gekomen, of men al eerder een meet-up heeft bijgewoond en 

wat de verwachtingen vooraf aan de meet-up waren. Twee respondenten geven aan een uitnodiging te hebben 

ontvangen van de meet-up. Eén van hen vertelt uit te zijn genodigd via het verpleeghuis van degene aan wie zij 

mantelzorg gaf. De andere respondent geeft aan een uitnodiging te hebben ontvangen vanuit ‘Mens de Bilt’. De 

derde respondent vertelt contact te hebben met Wijzelf en is daardoor nieuwsgierig geworden om een 

bijeenkomst bij te wonen. Dit is ook de reden waarom hij vooraf al een goed beeld had van hoe de bijeenkomst 

eruit zou gaan zien. Verder geeft één deelnemer aan vooraf de verwachting te hebben gehad dat er steun en 

handvatten geboden zouden worden en dat er ruimte zou zijn voor lotgenotencontact. De andere deelnemer 

spreekt uit geen verwachtingen te hebben gehad vooraf aan de bijeenkomst.  

 

De meet-up zelf  

De respondenten zijn over het algemeen erg te spreken over de bijeenkomst. De opzet wordt door twee 

respondenten genoemd als prettig. Hierin komt vooral naar voren dat de heldere inleiding en de afwisseling van 

plenaire gesprekken naar kleine groepsgesprekken zorgt voor een open sfeer. Daarnaast wordt aangegeven dat 

de aanwezigheid van een gespreksleider aan tafel wordt gewaardeerd omdat die kan zorgen voor een goede 

balans in de gesprekken. Ook komt naar voren dat alle drie de respondenten complimenten geven aan Eric 

Corton. Zo wordt genoemd dat Eric ‘to-the-point’ was, goed verstaanbaar en zijn rol goed vervulde. Twee 

deelnemers ervaren de meet-up als zeer positief door het warme gevoel en de steun die men bij elkaar vindt. 

Eén van hen geeft aan de bijeenkomst als een uitje te hebben ervaren; de andere respondent noemt dat de dag 

voelde als een cadeautje.  

 

Naast deze positieve uitingen zijn er ook een aantal verbetersuggesties gedaan. Eén respondent noemt dat de 

afwisseling tussen de plenaire- en groepsgesprekken nog wat meer afgewisseld mag worden zodat men wat 



Evaluatie meet-ups Moeder aan de Lijn  Wijzelf  

  

 

42  

minder lang hoeft te luisteren. Ook geeft een deelnemer als tip om een microfoon te gebruiken tijdens het 

plenaire gedeelte. Sommige delen waren onverstaanbaar. Daarnaast noemt deze respondent dat de film af en 

toe lastig te volgen was omdat er veel achtergrondgeluiden in de film waren. Deze respondent ervaarde dit als 

‘vervelende ruis’. De laatste verbetersuggestie die naar voren komt is dat de relatie met de werkgever beter als  

thema aangekaart kan worden. Hier heeft deze respondent tijdens de meet-up weinig over kunnen spreken 

terwijl daar wel behoefte aan was.  

 

BordjeVol  

De ervaringen met het gebruik van BordjeVol zijn over het algemeen positief. Men geeft aan dat het een goede 

manier was om het gesprek te beginnen over verschillende thema’s en dat duidelijk wordt hoeveel men eigenlijk 

op zijn of haar bordje heeft liggen. Zo noemt een deelnemer: ‘Het is een hele waardevolle methode om bewuster 

te worden van de dingen die je allemaal doet.’ De respondenten geven allen aan dat BordjeVol heeft geholpen 

om meer inzicht in de situatie te creëren. Echter, geeft geen van de respondenten aan het spel thuis te gebruiken. 

Hier zijn verschillende redenen voor. Eén respondent is momenteel geen mantelzorger meer, een ander geeft 

aan geen tijd te hebben om het thuis te gebruiken, en de laatste respondent werkt al met het spel in zijn/haar 

werk. Eén deelnemer geeft aan dat het spel een goede opening kan zijn voor het gesprek met de werkgever om 

ook de werkgever in te laten zien hoeveel taken een mantelzorger heeft naast het werk.  

 

Na de meet-up  

De impact van de meet-up lijkt voor alle respondenten anders te zijn. Al zijn zij allen wel positief over het effect. 

Zo heeft de bijeenkomst bij de één voor een stuk bevestiging gezorgd en gemaakt dat het makkelijker is om 

dingen te bespreken. Een andere deelnemer noemt dat veel van wat tijdens de meet-up besproken is nu nog 

niet van toepassing is op de eigen situatie. Wel werd de bijeenkomst als ‘verruimend’ ervaren en heeft deze 

deelnemer het idee beter te zijn voorbereid op de toekomst. Mede doordat nu beter bekend is waar je terecht 

kunt om hulp te vragen. De laatste respondent heeft de meet-up vooral ervaren als een stuk bewustwording en 

een kans om te ventileren. Dit, en ‘de erkenning en het begrip die ik kreeg hebben geholpen om er nu weer beter 

tegenaan te kunnen’. 

 Groningen 
Er zijn vijf interviews afgenomen bij mensen die aanwezig zijn geweest bij de meet-up in Groningen. De 

geïnterviewden zijn mantelzorger van de partner of (schoon)ouder. Tevens waren drie deelnemers vanuit een 

professionele interesse of vanuit vrijwilligerswerk bij de meet-up aanwezig. Eén van de respondenten is 

gespreksleider geweest bij de meet-up. 

 

Vooraf aan de meet-up  

 Voor drie van de respondenten was dit de eerste keer bij een meet-up, twee respondenten waren vorig jaar ook 

aanwezig. Drie respondenten zijn door hun vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke betrokkenheid gewezen 

op de meet-up. Alle respondenten geven aan dat zij een goed beeld hadden van wat ze van de meet-up konden 

verwachten. Dit kwam onder andere door hun eerdere ervaringen met de meet-up of door goed geïnformeerd 

te zijn bijvoorbeeld door de betrokken vrijwilligersorganisatie. Respondenten omschrijven dat ze vooraf dachten 

dat ze in gesprek zouden gaan met andere mantelzorgers om kennis en ervaring met elkaar te delen. Een 

respondent beschrijft dat zij naar de bijeenkomst ging met het idee geen nieuwe dingen meer te horen, gezien 

de lange tijd dat zij mantelzorger is. Die verwachting bleek volgens de respondent overeen te komen met de 

realiteit.  

 

De meet-up zelf  

De respondenten zijn over het algemeen erg tevreden over de meet-up. Zij benoemen dat er een prettige sfeer 

was. Het was bijzonder om te merken hoe snel mensen zich op hun gemak voelen om open met elkaar in gesprek 

te gaan. Het ontvangst, de inrichting en de goodiebag worden als positieve punten genoemd. Twee 
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respondenten geven daarnaast expliciet aan dat de begeleiding van Eric Corton erg professioneel en goed was. 

Zo omschrijft één van de respondenten dat Eric Corton de meet-up op een heel pure en toegankelijke manier 

leidde. Over de opzet van de bijeenkomst laten drie respondenten zich positief uit. De afwisseling tussen plenaire 

momenten en in kleine groepen in gesprek gaan, heeft één respondent als erg prettig ervaren.  

 

Respondenten geven ook een aantal verbetersuggesties. Het is een van de respondenten opgevallen dat er veel 

professionals aanwezig waren bij de meet-up, terwijl de bijeenkomst vooral bedoeld is voor mantelzorgers. De 

balans tussen de aanwezigheid van professionals en mantelzorgers kan volgens deze respondent dan ook beter; 

meer mantelzorgers en minder professionals. Een ander verbeterpunt dat een respondent aandraagt betreft de 

indeling van de gespreksgroepjes. De groepen werden niet op een bepaalde manier ingedeeld. Volgens de 

respondent zit er verschil in voor wie je mantelzorger bent. Door ingedeeld te worden met mensen die voor 

eenzelfde iemand mantelzorger is, bijvoorbeeld partner of ouder, krijg je meer relevante tips en ervaringen te 

horen. Daarnaast kaart deze respondent aan dat er tijdens de meet-up meer aandacht moet zijn voor 

mantelzorgers die dit nog maar net zijn; ‘prille mantelzorgers’. Deze groep mantelzorgers kan volgens de 

respondent veel uit zo’n bijeenkomst halen, hier zouden ze op kunnen inspelen door meer aandacht te geven 

aan mogelijke organisaties die kunnen helpen. Dit zou ook gedaan kunnen worden door meer aandacht te geven 

aan de inhoud van de goodiebag. 

 

BordjeVol  

Van de vijf respondenten is er bij één gebruik gemaakt van het BordjeVol-spel tijdens de meet-up. Deze 

respondent vond het een leuke manier om een onderwerp in te brengen in het gesprek. Door het gebruik van 

het spel was het makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan. Bij de andere vier respondenten is het BordjeVol-

spel niet gebruikt; het gesprek kwam zonder het spel al op gang of de gespreksleider nam hier het voortouw in. 

De meeste geïnterviewden hebben na de meet-up het BordjeVol-spel niet (meer) gespeeld. Vier respondenten 

geven aan dat zij er op dit moment nog geen behoefte aan hebben gehad, maar dat zij wel verwachten dit in de 

toekomst te gaan doen. ‘’Het spel staat op mijn bureau, ik denk dat ik het best een keer meeneem naar 

bijvoorbeeld een praatgroep”. Eén van de respondenten is na de meet-up naar een BordjeVol-workshop 

geweest. Door de workshop heeft deze respondent meer informatie en kennis over het spel gekregen. De 

respondent denkt eraan het spel in de toekomst wel te gaan gebruiken.  

 

Na de meet-up  

Voor alle vijf de respondenten heeft de meet-up hen met name gebracht dat zij ervaringen konden delen met 

andere mantelzorgers. Zij geven alle vijf aan dat het praten over gevoelens en het in contact komen met elkaar 

het belangrijkste is. Volgens een respondent is de meet-up belangrijk om te beseffen dat je niet alleen bent en 

er anderen worstelen met dezelfde zaken. Geen van de respondenten heeft door de meet-up, ook na een aantal 

weken, concrete zaken die zij anders doet. De meeste informatie en kennis over mantelzorg was hen al bekend. 

De respondenten zijn daarnaast al bekend met de verschillende organisaties waar zij als mantelzorger hulp 

kunnen krijgen.  

 Breda 
Zes respondenten zijn geïnterviewd over hun ervaringen bij de meet-up in Breda. De geïnterviewden zijn onder 

andere mantelzorger van hun kinderen en ouders. Daarnaast zorgt één respondent voor zowel zijn/haar eigen 

ouders als een ouder van één van zijn/haar vrienden.  

 

Vooraf aan de meet-up  

De respondenten zijn op verschillende manieren bij de meet-up terecht gekomen. Vier respondenten zijn via de 

communicatiekanalen van StiB gewezen op de meet-up; zij zijn per mail, facebook en een artikel in een stadskrant 

bereikt. StiB is ook betrokken geweest bij de organisatie van de meet-up. Eén respondent is door een andere 

mantelzorger getipt, zij zijn vervolgens samen naar de bijeenkomst gegaan. Tot slot heeft een respondent via 
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een bericht op LinkedIn kennisgenomen van de meet-up. Voor alle zes de respondenten was het de eerste keer 

dat zij bij de meet-up aanwezig waren. De helft van de deelnemers had vooraf geen duidelijke verwachtingen 

van de bijeenkomst. Deze respondenten geven aan naar de bijeenkomst te zijn gegaan met het idee ‘ik zie wel 

wat er op mij afkomt’. Eén respondent geeft aan specifiek naar de meet-up te zijn gegaan om inzicht te krijgen 

in ervaringen van andere mantelzorgers om zo te kunnen toetsen of zij zelf goed bezig is.  

 

De meet-up zelf  

Vijf van de zes respondenten kijken met een positief gevoel terug op de meet-up. De bijeenkomst was volgens 

hen goed georganiseerd en ondanks een grote groep aanwezigen wist Eric Corton de leiding goed op zich te 

nemen. De bijeenkomst verliep hierdoor ordelijk. Een ander positief aspect die respondenten over de 

bijeenkomst noemen, is de warme, hartelijke sfeer die er hing. Hierdoor was het volgens een respondent fijn om 

ervaringen uit te delen. Een andere respondent beschrijft een vergelijkbare ervaring; “Het kunnen delen van je 

ervaringen met anderen was erg prettig. Doordat er zo’n fijne sfeer hing, durfde ik mij bloot te geven.” 

 

Naast het noemen van de positieve aspecten is er volgens de respondenten ook ruimte voor verbetering. 

Allereerst geven twee respondenten een verbetersuggestie met betrekking tot het integreren van de 

documentaire tijdens de bijeenkomst. De één miste de link tussen de documentaire en de meet-up. Er was 

volgens deze deelnemer te weinig tijd om de documentaire goed toe te lichten en te integreren in de sessie; de 

fragmenten uit de documentaire hoeven volgens deze respondent dan ook niet getoond te worden. De andere 

respondent geeft aan dat er minder fragmenten uit de documentaire getoond kunnen worden. Daarnaast vindt 

een respondent dat de titel van de meet-up (Moeder aan de Lijn) niet geheel aansluit bij de inhoud van de 

bijeenkomst. Hij verwachtte dat de bijeenkomst alleen over mantelzorg voor ouders zou gaan. Vooraf zou er 

duidelijker aangegeven kunnen worden wat de precieze doelgroep is. Een andere suggestie die de respondent 

geeft is het afzonderlijk organiseren van een bijeenkomst voor mantelzorgers van kinderen. Tevens wordt het 

creëren van meer dynamiek in de bijeenkomst als verbeterpunt genoemd. Dit kan bijvoorbeeld door het rouleren 

van de tafelindeling en de plenaire momenten korter te maken. Een andere respondent noemt dat de indeling 

van de gespreksgroepen aandacht behoeft. De groep was volgens een deelnemer te klein (drie tafelgenoten) en 

de respondent ziet liever dat er bij de indeling rekening wordt gehouden met de achtergrond van de 

mantelzorgtaken. De tafels kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld op ziektebeeld of aandoening zoals dementie 

of een psychische stoornis. Een andere respondent geeft als tip om een ontspanningsoefening met elkaar te 

doen. Tot slot geeft een respondent aan dat de uitloop erg ad hoc was. Hierdoor was napraten of ter afsluiting 

een drankje drinken niet uitnodigend. De respondent ziet graag dat er na afloop meer informatiekraampjes 

waren, waar je terecht kunt met praktische vragen. 

 

Eén respondent was over het algemeen minder tevreden over de meet-up. Met name de zware kanten van 

mantelzorg zijn volgens de respondent onvoldoende aan bod gekomen. Er werd tijdens de bijeenkomst te luchtig 

gedaan over de zware kanten, terwijl dit juist iets is waar de respondent zelf mee zit. 

 

BordjeVol  

Eén van de respondenten heeft tijdens de meet-up gebruik gemaakt van het BordjeVol-spel. De respondent vindt 

het een prettige manier om met elkaar in gesprek te komen. “Er kwamen dingen op tafel die je anders echt niet 

zo snel zou gaan bespreken.” Deze respondent merkt daarbij op dat hij door het BordjeVol-spel ook eerder 

emoties toonde die anders voor vreemden verborgen worden gehouden. Het spel heeft de respondent inzicht 

gegeven in de hoeveelheid taken die hij op zich neemt. De respondent heeft hiervan geleerd om vaker hulp te 

vragen, bijvoorbeeld om de kinderen de afwas te laten doen of een buurvrouw te vragen om even een ‘oogje in 

het zeil’ te houden. Naar aanleiding van het spel heeft de respondent zowel om meer hulp gevraagd aan anderen, 

als ondersteuning gevraagd via de gemeente (respijtzorg). De andere vijf respondenten hebben tijdens de meet-

up geen gebruik gemaakt van het spel. De respondenten hebben het BordjeVol-spel niet gemist. ”Er was direct 

een klik met elkaar, hierdoor liep het gesprek vanaf het begin al goed.” Eén van de respondenten denkt het in de 

toekomst wel eens thuis te gaan spelen, maar geeft aan dat hier nu gewoonweg geen tijd voor is.  
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Na de meet-up  

De respondenten hebben verschillende dingen van de meet-up geleerd. Vier van de zes respondenten benoemen 

specifieke punten die ze meenemen uit de meet-up. Een ding dat ze alle vier noemen is dat zij zich bewust zijn 

dat ze niet de enige zijn die worstelen met hun mantelzorgtaken. “Het is fijn om de belevenissen van anderen te 

horen.” Twee respondenten geven daarnaast aan dat zij hebben geleerd meer tijd voor zichzelf in te plannen, 

leren ‘nee’ te zeggen en beter te kijken waar zij energie van krijgen. Voor een andere respondent is het prettig 

te weten wat voor verschillende soorten mantelzorg er zijn. Drie respondenten hebben nog niet concreet iets 

gedaan met de inzichten die ze hebben gekregen. Volgens de respondenten werkt het vooral verlichtend om te 

weten dat je voor jezelf kunt opkomen en dat het goed is om grenzen te stellen als dat nodig is. Eén respondent 

geeft aan door de meet-up nu wel zijn/haar grens te stellen. Tijdens de meet-up is aan bod gekomen dat je als 

mantelzorger ‘nee’ mag zeggen en iemand zelf eerst mag laten proberen. “Ik voel mij nu minder schuldig als ik 

mijn vader eerst iets zelf laat doen en dus ‘nee’ zeg als hij mij voor iets vraagt. Twee respondenten geven aan 

niet veel van de meet-up geleerd te hebben. Zij hebben geen nieuwe informatie gehoord, wel heeft één van de 

respondenten nu nog contact met een aantal mensen die hij bij de meet-up heeft ontmoet. 

 Schiedam 
Zes respondenten zijn geïnterviewd. De geïnterviewden waren mantelzorger van hun partner, moeder, 

schoonzus, buurman en voor een voormalige collega. Eén respondent is vrijwilliger bij de betrokken 

welzijnsorganisatie en heeft als gespreksleider deelgenomen aan de bijeenkomst.  

 

Vooraf aan de meet-up  

De respondenten zijn voornamelijk via de welzijnsorganisatie gewezen op de meet-up; bij vier van de zes 

respondenten was dit het geval. Eén respondent heeft bij een ander evenement met iemand van ‘Moeder aan 

de Lijn’ gesproken. De respondent is door diegene geïnformeerd over de meet-up en uitgenodigd. Tot slot heeft 

een andere respondent vanuit eerder werk als sociaal werker vernomen van de bijeenkomst. Respondenten 

geven aan zonder al te veel verwachtingen naar de meet-up te zijn gegaan. Vooraf hadden zij het idee om met 

name nieuwe informatie te krijgen en het kunnen delen van kennis en ervaringen.  

 

De meet-up zelf  

De respondenten kijken over het algemeen met een goed gevoel terug op de bijeenkomst. Er werd volgens een 

respondent liefdevol en warm gesproken. In de groepen kon iedereen iets van elkaar opsteken, de interviews 

waren leuk en één respondent benoemt de documentaire verhelderend te vinden. De gespreksleiders bij de 

kleine groepen voegden volgens respondenten veel toe. Er werd door de gespreksleiders regie gehouden en zij 

droegen er zorg voor dat iedereen aan het woord kwam, ondanks dat er weinig tijd was. “Ik voelde mij op mijn 

gemak in de kleine groepjes.” 

 

Er zijn ook verbeterpunten genoemd. Het eerste verbeterpunt heeft betrekking op de tijd die er was om in kleine 

groepen met elkaar te praten. De balans tussen het plenaire gedeelte en de groepsgesprekken kon volgens een 

respondent beter. Een andere respondent merkt op dat de interviews op het podium niet zoveel toevoegen, 

helemaal gezien het programma ‘overvol’ was. Er lijkt meer behoefte te zijn aan het praten in de groepen. 

Daarnaast was niet alles even goed te verstaan. Volgens een respondent kwam dit door de locatie (een oud 

kerkgebouw waarin alles erg hol klonk), een andere respondent kon door het pianospel op de achtergrond 

anderen niet goed verstaan. Uit de bijeenkomst kan volgens een respondent meer input worden opgehaald. In 

de huidige vorm wordt er vooral veel verteld. “Men wil graag gehoord worden, maar er komt niets concreets 

uit.” Deze respondent ziet liever dat de bijeenkomst meer in wordt gezet om met elkaar als ervaringsdeskundigen 

na te denken over het beleid rondom mantelzorg. Door de expertise van de mantelzorger naar voren te laten 

komen, de uitkomsten te notuleren en terug te koppelen aan beleidsmedewerkers van de gemeente, wordt er 

meer met zulke sessies gedaan. Een andere respondent geeft aan zij liever meer variatie had gezien in de soort 

casussen die werden besproken. Alle ervaringen waren volgens de respondent vrij zwaar en heftig, terwijl er ook 
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mantelzorgers zijn die minder zware zorgtaken hebben of dit als minder zwaar ervaren. De respondent die 

gespreksleider was bij de meet-up merkt nog op dat deelnemers een programmaboekje misten, zij willen graag 

zien wat er aan bod komt tijdens de meet-up. Tot slot werd het einde door een respondent als erg abrupt 

ervaren. “Sommige mensen waren nog best wel emotioneel, een volgende keer kunnen ze dat misschien iets 

beter (minder abrupt) afronden.”  

 

BordjeVol  

Tijdens de bijeenkomst hebben vier respondenten gebruik gemaakt van het spel. De respondent die als 

gespreksleider bij de bijeenkomst was, geeft aan dat zij dit kort heeft gebruikt, maar dat het al vrij snel niet meer 

nodig was. Het gesprek kwam vanzelf goed op gang. Hetzelfde beeld schetst een andere respondent. Deze 

respondent plaatst wel de kanttekening dat het gesprek aan het begin juist door het gebruik van de kaarten wat 

wegbleef van de inhoud. “We waren meer met de kaarten bezig dan echt tot de inhoud komen.” Bij één van de 

respondenten bracht het BordjeVol-spel tijdens de bijeenkomst wel veel nieuwe inzichten. Zo kwam deze 

respondent er door het spel achter hoe zijn/haar vangnet eruitziet. Een andere respondent omschrijft het 

BordjeVol-spel als een leuke manier om dingen bespreekbaar te maken. Geen van de respondenten heeft na de 

bijeenkomst gebruik gemaakt van het spel. Een enkeling denkt dat zij het nog een keer gaat gebruiken bij het 

Alzheimercafé.  

 

Na de meet-up  

De respondenten verschillen in de mate wat zij van de meet-up hebben geleerd en wat de meet-up voor hun 

heeft bijgedragen. Vier respondenten benoemen dat zij het delen van ervaringen en het in gesprek gaan met 

elkaar ook achteraf als erg waardevol beschouwen. De bijeenkomst heeft een respondent nieuwe inzichten 

gegeven in zijn/haar eigen mantelzorgsituatie. Daarnaast weet de respondent dankzij de bijeenkomst hoe hij de 

situatie voor zichzelf wat draaglijker kan maken; door meer sociale contacten op te doen en zichzelf niet te 

vergeten. Deze respondent is voornemens werk te gaan maken van bovengenoemd punt. Twee respondenten 

vinden het lastig om concreet iets te benoemen dat zij hebben geleerd van de meet-up; zij kijken voornamelijk 

positief terug op het delen van ervaringen. Volgens één respondent kan het effect van dergelijke bijeenkomsten 

vergroot worden als van tevoren duidelijk is met wat voor verwachtingen deelnemers naar de meet-up toegaan. 

Er zijn mensen die aan de meet-up deelnamen om gehoord te worden door hun verhaal kwijt te kunnen, terwijl 

anderen meer willen meedenken aan beleid en verbeteringen doorvoeren. Een verbetersuggestie van de 

respondent is dan ook om meerdere bijeenkomsten te organiseren waarin aan die verschillende behoeften kan 

worden voorzien. 

 Amstelveen 
Zes respondenten die aanwezig waren bij de meet-up zijn geïnterviewd. De geïnterviewden zijn mantelzorger 

van de partner, (schoon)ouders en tante.  

 

Vooraf aan de meet-up  

Respondenten zijn via verschillende wegen gewezen op de meet-up; zo is iemand door zijn/haar casemanager 

geïnformeerd en heeft iemand van de zorginstelling waar een familielid woont dit vernomen. Daarnaast heeft 

de welzijnsorganisatie die medeorganisator van de meet-up is, een andere respondent uitgenodigd. Via 

vrijwilligerswerk binnen de gemeente heeft het bericht van de meet-up een andere respondent bereikt. Vooraf 

hadden de respondenten met name de verwachting dat zij tijdens de meet-up met andere lotgenoten konden 

praten en ervaringen delen en verwachtte men tips te krijgen hoe om te gaan met iemand die qua gezondheid 

steeds verder achteruitgaat. Een respondent vertelt dat hij hoopte te leren hoe je je als mantelzorger kunt 

ontwikkelen, met name op emotioneel vlak.  
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De meet-up zelf  

De respondenten zijn erg tevreden over de meet-up. “De mantelzorger stond centraal.” De bijeenkomst was 

volgens respondenten goed georganiseerd, de afwisseling tussen de plenaire gedeelten en de gesprekken in de 

kleine groepen was prettig. De plenaire interviews en de fragmenten uit de documentaire voegden volgens de 

respondenten iets toe aan de bijeenkomst. Daarnaast zijn respondenten tevreden over de begeleiding door Eric 

Corton; zo omschrijft een respondent dat er door Eric Corton veel structuur in de sessie zat. Er werd echter niet 

altijd gebruik gemaakt van een microfoon, waardoor een respondent niet alles goed kon verstaan. In de kleine 

groepen waren per tafel gespreksleiders aanwezig. De gespreksleider nam volgens een respondent goed de 

leiding en zorgde ervoor dat iedereen aan het woord kwam.  

 

De eerste verbetersuggesties die naar voren komen hebben betrekking tot de communicatie vooraf aan de meet-

up. Zo zegt een respondent dat meer mantelzorgers zouden moeten weten van de meet-up. De publiciteit voor 

de bijeenkomst zou volgens hem dan ook niet alleen via de welzijnsorganisatie moeten gaan, maar ook via 

verschillende zorgorganisaties en regionale pers of de gemeente. Een andere noemt de informatieverstrekking 

als verbeterpunt: “Communiceer je onderwerpen goed en zorg dat mensen weten wat ze kunnen verwachten. 

Zo kunnen ze niet achteraf teleurgesteld zijn dat ze zijn gekomen, want voor een mantelzorger is het soms een 

heel gedoe om naar dit soort dingen te gaan.” Ook worden er verbetersuggesties gedaan omtrent de 

groepsgesprekken. Zo geven twee respondenten aan dat de gespreksleiders te weinig regie in de gesprekken 

hadden. Hierdoor waren sommige deelnemers volgens hen te lang aan het woord. Verder zou de tafelindeling 

beter kunnen. Een respondent stelt voor het in te richten op basis van soort relatie tussen mantelzorger en 

zorgvrager. Twee respondenten zien graag dat zij de volgende keer aan tafel zitten met mantelzorgers die een 

vergelijkbare situatie hebben. Zij hadden graag meer willen leren hoe anderen omgaan met de zorg voor een 

ouder. Bij een volgende bijeenkomst ziet een andere respondent graag dat er tijdens de bijeenkomst niet alleen 

wordt gesproken over ervaringen, maar dat er ook relevante informatie wordt verstrekt, bijvoorbeeld over 

dementie en ICT of technologie in de mantelzorg. Twee andere respondenten zien ook graag dat de bijeenkomst 

een volgende keer met andere sprekers, over bijvoorbeeld administratieve zaken rondom mantelzorg, 

informatiever van aard is. “Je ontkomt niet aan de verhalen, maar ik had liever wat meer praktische tips.” 

 

BordjeVol  

De meeste respondenten hebben tijdens de bijeenkomst geen gebruik gemaakt van het spel. Bij twee 

respondenten was dit wel het geval. Eén van deze respondenten geeft aan dat het spel niet goed tot zijn recht 

kwam. Volgens hem lag dit eraan dat iedereen al uit zichzelf begon te praten, het spel werd dan ook al vrij snel 

losgelaten. Ook bij de andere respondenten kwam het gesprek vanzelf op gang, waardoor het spel niet nodig 

bleek te zijn. Geen van de respondenten heeft het spel thuis nog gespeeld. Niet iedereen heeft de goodiebag 

meegenomen en het spel wordt vooral gezien als iets dat men met lotgenoten speelt en niet in de thuissituatie. 

Voor een andere respondent waren de gesprekken tijdens de bijeenkomst voldoende om inzicht te krijgen in de 

energievreters en -gevers.  

 

Na de meet-up  

Respondenten hebben verschillende dingen geleerd van de meet-up. Het belang van het lotgenotencontact is 

één van de genoemde punten. Een respondent omschrijft dat lotgenotencontact iemand echt op de been kan 

houden. Bij de meet-up vond deze respondent het een opluchting om erkenning te krijgen voor de problemen 

waar je tegenaan loopt. Tevens vond de respondent het een prettig gevoel om zelf tips te kunnen geven aan 

anderen als ervaringsdeskundige. Uiteindelijk heeft de respondent niet veel gedaan met de dingen die hij uit de 

meet-up heeft gehaald. “Ik besef mij dat het lotgenotencontact erg belangrijk is, maar vervolgens heb ik geen 

contact gelegd of onderhouden met de andere deelnemers.” Een andere respondent heeft naar aanleiding van 

de meet-up ook het belang van lotgenoten gemerkt en heeft daarom nu nog wel contact met één van de 

deelnemers. Het besef dat mantelzorg zwaar kan worden en dat het goed is om tijdig zelf aan de bel te trekken 

om als mantelzorger hulp te zoeken, is iets dat een andere respondent meeneemt uit de meet-up. De respondent 

zal in de nabije toekomst mantelzorgtaken op zich nemen en vindt het prettig om zich door de bijeenkomst te 
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kunnen voorbereiden op wat komt. “Ik besef mij nu dat het geven van zorg zwaar is en je moet zorgen dat je zelf 

ook tijdig hulp zoekt.” Met de tips en de ervaringen is de respondent aan de slag gegaan; hij is aan het kijken 

welke taken door een vrijwilliger kunnen worden opgepakt. Voor een andere respondent heeft de meet-up veel 

gebracht. De respondent ziet in dat het belangrijk is zelf regie te nemen, dat hij het nu eigenlijk al goed doet en 

de taken aan kan. Door de meet-up is het besef gekomen dat je er als mantelzorger niet alleen voor staat en met 

dat besef heeft de respondent nu meer rust gevonden.  

 Almere 
Zes respondenten zijn geïnterviewd. De geïnterviewden zijn mantelzorger van de partner, (één van de) ouders, 

zoon, achterneef en een kennis.  

 

Vooraf aan de meet-up  

Twee respondenten zijn via hun (vrijwilligers)werk op de hoogte gesteld van de meet-up, zij namen deel aan de 

bijeenkomst vanuit hun persoonlijke mantelzorgsituatie. Drie respondenten zijn door verschillende 

welzijnsorganisaties of vrijwilligers over de meet-up geïnformeerd; onder andere door de ouderenadviseur in 

het dienstencentrum. Tot slot heeft één respondent de informatie van een familielid gekregen. Geen van de 

respondenten is eerder bij een meet-up geweest. Zij hadden vooraf weinig ideeën of verwachtingen over de 

inhoud van de bijeenkomst. Een enkeling noemt dat de verwachting was veel verhalen te horen en als 

mantelzorgers onder elkaar ervaringen te delen.  

  

De meet-up zelf  

Respondenten kijken over het algemeen met een goed gevoel terug op de meet-up. De opzet van de bijeenkomst 

is volgens de respondenten goed. Er was een warme sfeer en het ontvangst erg vriendelijk en persoonlijk. De 

organisatie heette iedereen welkom. De presentatie door Eric Corton wordt als positief punt genoemd; hij stelde 

zich kwetsbaar op, verwoordde alles erg persoonlijk. Een respondent vond het met name fijn dat er veel 

verschillende situaties aan bod kwamen; er werden meerdere soorten mantelzorgrelaties besproken 

(bijvoorbeeld ouder-kind, of partners). Voor twee respondenten waren de gesprekken in de kleine groepjes erg 

waardevol. 

 

Een verbetersuggestie die een respondent doet heeft betrekking op de communicatie en het 

verwachtingsmanagement vooraf. “De bijeenkomst was voor mij achteraf niet vernieuwend. Het is goed om van 

tevoren beter geïnformeerd te worden over welke onderwerpen er aan bod zullen komen. Je kunt dan gerichter 

een keuze maken om wel of niet deel te nemen.” Een andere respondent ziet liever dat de bijeenkomst meer 

informatief van aard is. Er werd nu te veel aandacht aan de persoonlijke verhalen besteed. Die verhalen zijn 

volgens de respondent ‘aandoenlijk’ maar niet leerzaam. De respondent ziet daarom liever dat er zaken worden 

besproken die de mantelzorger kan inzetten om de taken te verlichten; bijvoorbeeld welke technologische 

oplossingen er zijn voor mantelzorgers. Verder geeft één respondent aan dat er wel meer tijd voor de 

groepsgesprekken gereserveerd mag worden; niet iedereen kon tijdens de meet-up zijn/haar verhaal kwijt. Tot 

slot geven drie respondenten aan dat er meer aandacht kan worden gegeven aan de nazorg en de afsluiting van 

de bijeenkomst. De drempel was voor hen te hoog om na afloop te blijven doorpraten of contacten te leggen 

met elkaar. Een ander omschrijft dat de bijeenkomst erg abrupt stopte, terwijl mensen nog emotioneel waren. 

De bijeenkomst kan een goede gelegenheid zijn om mantelzorgers te benaderen die hulp nodig hebben. De tip 

die een respondent dan ook mee wil geven is om men de gelegenheid te bieden om zich na afloop te kunnen 

aanmelden bij dergelijke ondersteuning voor mantelzorgers.  

 

BordjeVol  

Twee van de zes respondenten hebben tijdens de meet-up in de kleine groepen gebruik gemaakt van het 

BordjeVol-spel. Een respondent vond het een mooie manier om in gesprek met elkaar te komen. Het hielp de 

groep om over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan en elkaar tips te geven. De andere 
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respondent omschrijft een vergelijkbaar beeld. “Door het gebruik van de kaarten snijd je andere onderwerpen 

aan dan anders, je krijgt mensen hiermee aan de praat.” Volgens de andere vier respondenten was het tijdens 

de meet-up niet noodzakelijk om het spel te gebruiken, de gesprekken liepen vanzelf al. Eén respondent die er 

tijdens de meet-up en daarna thuis nog niet mee heeft gewerkt, verwacht wel dit nog wel een keer doen. Volgens 

de respondent kan het inzicht geven in de zijn/haar draaglast en draagkracht. 

 

Na de meet-up  

De respondenten verschillen in wat zij achteraf van de meet-up hebben geleerd of wat zij nu meenemen in hun 

situatie. Twee respondenten kijken vooral met een goed gevoel terug op de meet-up omdat zij daar de 

ervaringen van anderen hebben gehoord. Zij geven aan niet heel specifiek iets te hebben geleerd, maar een fijne, 

waardvolle middag te hebben gehad. Voor een respondent is de meet-up een waarschuwing geweest om scherp 

te blijven op je eigen situatie. De respondent vindt het nu nog niet nodig om dingen anders aan te pakken, maar 

is door de bijeenkomst bewust geworden van de last die mantelzorg kan brengen. Van de meet-up heeft een 

respondent geleerd dat er veel mensen zijn met vergelijkbare worstelingen. “Het was een feest der herkenning”. 

De respondent heeft na de meet-up besloten om duidelijkere grenzen te stellen voor zichzelf. Per week probeert 

de respondent te kijken welke taken wel te gaan doen en welke bewust niet. Dit gaat de ene week beter dan de 

ander geeft de respondent toe. Een andere respondent geeft ook gerichte punten aan die hij heeft geleerd. Met 

de opgedane kennis uit de meet-up kan de respondent nu makkelijker tegen zichzelf zeggen dat hij af en toe wat 

minder taken mag doen op een rustigere manier. “Je moet altijd van alles van jezelf, ik probeer nu vooral wat 

minder gehaast te zijn.” Sinds de bijeenkomst probeert de respondent elk bezoek aan zijn moeder met iets 

gezelligs af te sluiten om zo met een positief gevoel weer naar huis te gaan.  

 Dalfsen 
Tien respondenten zijn geïnterviewd. De geïnterviewden zijn mantelzorger van de partner, dochter, zoon, ouders 

of van een kennis. Een respondent is zelf geen mantelzorger, maar is vanuit vrijwilligerswerk betrokken bij de 

doelgroep en daarom aanwezig geweest bij de meet-up. Tot slot is één van de respondenten gespreksleider 

geweest bij de meet-up. De algemene uitkomsten zijn hieronder per thema uitgewerkt. 

 

Vooraf aan de meet-up  

De meeste respondenten (zes) zijn uitgenodigd via de mantelzorgorganisatie Saam Welzijn (welke betrokken is 

geweest bij de organisatie van de meet-up). Drie respondenten hebben via het Alzheimer-café over de 

bijeenkomst gehoord en één respondent las een bericht op Facebook van iemand die in Groningen bij de meet-

up was geweest. De respondenten geven aan zonder al te veel verwachtingen naar de bijeenkomst te zijn gegaan. 

“Ik had eigenlijk geen verwachtingen van tevoren, ik hoopte vooral dat ik nieuwe dingen zou leren over 

mantelzorgen.” 

 

De meet-up zelf 

De respondenten kijken over het algemeen met een goed gevoel terug op de meet-up. Zij omschrijven dat er een 

goede sfeer hing en het ontvangst goed was. Tevens wordt de presentatie door Eric Corton als positief punt 

genoemd. Mede door de open houding van Eric en de vertrouwde sfeer die hij neerzette, voelde één van de 

respondenten zich op zijn/haar gemak en waren de zenuwen snel verdwenen. Een respondent omschrijft dat op 

een gegeven moment tijdens de meet-up iemand erg emotioneel werd, deze deelnemer werd vervolgens goed 

opgevangen door de organisatie. De opzet van de meet-up met de afwisseling tussen de plenaire gedeelten en 

het in kleine groepjes in gesprek gaan, wordt door vier respondenten als prettig omschreven. De respondent die 

tijdens de meet-up gespreksleider was, kijkt ook met een goed gevoel terug op de bijeenkomst. 

 

Als verbetersuggestie wordt allereerst de rol van de gespreksleider aan tafel genoemd. Het was volgens de 

respondent die zelf gespreksleider was soms wel lastig om de regie te houden in de gesprekken. Eén van de 

deelnemers nam namelijk erg veel ruimte in het gesprek. Een andere respondent herkent dit van de meet-up bij 
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een andere tafel, maar geeft aan dat de gespreksleider aan zijn/haar tafel juist erg goed de regie nam. 

Daartegenover nam volgens een andere respondent de gespreksleider juist te veel regie, wat onprettig gevonden 

werd. Tevens komt de groepsindeling naar voren als verbetersuggestie. Zo ziet een respondent liever dat 

deelnemers wat meer werden uitgedaagd om bij ‘vreemden’ aan tafel te gaan zitten. Volgens de respondent 

gingen meerdere deelnemers bij mensen zitten die ze al kenden. De organisatie zou vooraf een groepsindeling 

kunnen maken. Ook gaat een aantal respondenten in op de rol van de documentaire en de inhoud van de 

bijeenkomst. De getoonde fragmenten van de documentaire waren mooi, maar behoeven volgens een 

respondent wat meer afwisseling. Daarnaast mocht er volgens een andere respondent wat meer afwisseling zijn 

in het soort mantelzorg dat werd besproken. De meet-up was volgens deze respondent erg gericht op de 

mantelzorg van een kind voor een ouder. De respondent ziet liever dat er ook aandacht is voor mensen die 

mantelzorger zijn voor een jonger iemand. Een respondent geeft aan nog een keer te gaan als er bij een volgende 

keer andere onderwerpen aan bod komen, bijvoorbeeld ‘mantelzorg tijdens corona’. Dit geldt ook voor twee 

andere respondenten. Vijf respondenten geven aan zeker nog een keer deel te nemen aan de meet-up. 

 

BordjeVol  

Vier respondenten hebben tijdens de meet-up niet met het BordjeVol-spel gespeeld, één kan het zich niet meer 

goed herinneren. Volgens deze respondenten verliepen de gesprekken uit zichzelf al goed, hierdoor was het niet 

nodig om het spel te gebruiken. De vijf respondenten waarbij het spel wel aan bod is gekomen, geven allemaal 

aan dat het weinig meerwaarde had. Volgens één respondent bracht het BordjeVol-spel wel onderwerpen op 

tafel die anders minder snel worden aangesneden. Geen van de respondenten heeft het spel thuis nog gespeeld, 

zij hebben hier geen behoefte aan. 

 

Na de meet-up  

Voor de meeste respondenten is het gevoel gehoord te zijn het belangrijkste dat zij meenemen uit de meet-up. 

Zes van de tien respondenten omschrijven dat een stuk herkenning en erkenning tijdens de bijeenkomst voor 

hen waardevol is geweest. Eén van de punten die een respondent heeft geleerd is dat niet alles hoeft of moet. 

“Ik hoef niet alles mogelijk te maken, maar moet grenzen stellen aan wat ik aan hulp wil en kan bieden.” Een 

andere respondent heeft inzicht gekregen dat je als mantelzorger niet alleen bent en het goed is om contact met 

anderen te houden. Na de meet-up heeft de respondent dan ook opnieuw contact gelegd met een oude bekende 

waarmee het contact was verwaterd door alle zorgen. Inmiddels spreekt de respondent regelmatig af met de 

bekende. “Dit contact werkt heel ontspannend voor mij, ik ben er dan even tussenuit.” Een andere respondent 

heeft een positief gevoel overgehouden aan de meet-up doordat zij met haar tips iemand anders heeft kunnen 

helpen. Daarnaast is deze respondent samen met een vriend(in) naar de bijeenkomst gegaan, het contact tussen 

hen onderling is door de meet-up verbeterd.  

 Burgum (digitaal) 
Afsluitend aan de digitale meet-up hebben twee deelnemers deelgenomen aan een telefonisch interview. Eén 

respondent is op het moment van interviewen mantelzorger voor zijn/haar moeder. De andere respondent is 

zowel mantelzorger als mantelzorgprofessional.   

 

Vooraf aan de meet-up  

De respondenten zijn uitgenodigd via een mantelzorgorganisatie (welke betrokken is geweest bij de organisatie 

van de meet-up). Beide respondenten zijn niet eerder naar een mantelzorgbijeenkomst geweest en hoopte iets 

te kunnen leren. Inmiddels is iedereen gewend aan online vergaderen, dus ze verwachtten beiden niet dat dit 

belemmerend zou zijn. 

 

De meet-up zelf 

Beide respondenten zijn blij dat er een alternatief is georganiseerd voor de fysieke bijeenkomst. De duur van de 

bijeenkomst was goed en er was ondanks het digitale aspect sprake van voldoende interactie. Eén van de 
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respondenten benoemt dat de bijeenkomst voornamelijk gericht was op dementie. Dit maakte het eenzijdig en 

niet voor iedereen even relevant. De respondent geeft als tip mee dat de opzet en doelgroep duidelijker kunnen 

worden beschreven in de uitnodiging.  

 

BordjeVol  

Beide respondenten zijn enthousiast over het BordjeVol spel. Zij benoemen dat het voor zowel professionals als 

mantelzorgers zelf nuttig is. Het spel zorgt ervoor dat moeilijke onderwerpen op een prettige manier 

bespreekbaar worden gemaakt.   

 

Na de meet-up 

De ervaringen met de bijeenkomst zijn verschillend per respondent. Eén respondent benoemt dat hij bekend 

was met de tips en verhalen van anderen, vanwege zijn/haar functie als mantelzorgprofessional. De andere 

respondent benoemt dat het prettig was om met gelijkgestemden te zijn. Dit zorgde voor veel herkenning. 

Daarnaast benoemt de respondent dat het prettig is om bevestiging te krijgen dat je het goed doet.  

 Dordrecht (digitaal) 
Afsluitend aan de digitale meet-up hebben twee deelnemers deelgenomen aan een telefonisch interview. Beide 

respondenten zijn mantelzorger voor hun ouders.   

 

Vooraf aan de meet-up  

Beide respondenten hebben zich via mantelzorgorganisatie Mee aangemeld voor de bijeenkomst. Mee was ook 

betrokken bij het organiseren van de meet-up. De respondenten zijn niet eerder naar een bijeenkomst geweest 

en gingen er zonder verwachtingen heen. 

 

De meet-up zelf 

Beide respondenten geven aan dat de bijeenkomst waardevol en leerzaam was. Eén van de respondenten geeft 

aan dat de bijeenkomst voornamelijk gericht was op de beginnende mantelzorger. Eén respondent benoemt dat 

het voor een volgende bijeenkomst nuttig kan zijn om twee groepen te maken met beginnend en gevorderd 

mantelzorger. De respondent hoopt dat zij dan meer leert van de meet-up. De tips die in deze bijeenkomst 

werden gedeeld waren voor haar bekend. De meningen over het digitale aspect verschillen. Eén respondent 

vindt het prettig om relatief anoniem zijn/haar verhaal te kunnen vertellen. De andere respondent benoemt dat 

de inhoud oppervlakkig bleef door het digitale aspect.  

 

Na de meet-up 

De bijeenkomst creëerde bewustzijn van de situatie waarin de respondenten zich bevinden. De ene respondent 

benoemt dat hij zich besefte hoe zwaar alles was, de ander kreeg bevestigd dat hij balans in de situatie heeft 

gevonden. Voor beide respondenten was het prettig om bewust over het mantelzorgen na te denken en hierbij 

stil te staan. De respondenten geven aan dat zij zich opnieuw willen aanmelden voor een vervolgbijeenkomst.  

 Harfsen (digitale bijeenkomst 1)  
Naar aanleiding van de digitale meet-up met deelnemers vanuit Harfsen hebben vijf personen contactgegevens 

achtergelaten. In totaal zijn er bij drie personen interviews afgenomen. Twee respondenten zijn op het moment 

van interviewen mantelzorger. Eén respondent voor haar kind en één respondent voor haar moeder. De derde 

respondent is mantelzorger voor haar moeder geweest en was nu aanwezig via de mantelzorgorganisatie waar 

zij werkt. 
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Vooraf aan de meet-up 

Twee respondenten geven aan dat zij zijn uitgenodigd door een mantelzorgorganisatie. De derde respondent is 

door een vriendin uitgenodigd. Aan de respondenten is gevraagd naar hun verwachtingen van de meet-up. Twee 

respondenten geven aan dat zij benieuwd waren hoe de interactie zou verlopen aangezien de meet-up digitaal 

was: “Van tevoren had ik verwacht dat emotie misschien anders of verminderd zou overkomen omdat dit digitaal 

lastiger af te lezen is”. De andere respondent benoemt dat zij van tevoren zag dat Eric Corton kwam spreken en 

hierdoor enthousiast is geworden. Eén enkele respondent heeft zich van tevoren ingelezen, zij was nog niet 

bekend met meet-ups en had verder weinig verwachtingen.  

 

De meet-up zelf 

Over het algemeen zijn de respondenten erg positief over de meet-up. Twee respondenten benoemen dat de 

sfeer open en prettig was. Dit kwam mede door de bijdrage van Eric Corton. Hij sprak deelnemers aan bij naam 

en dit wordt erg gewaardeerd. Verder benoemt één respondent dat de gespreksleider een nuttige toevoeging 

was om het gesprek in goede banen te leiden en iedereen het woord te geven. De respondenten hebben 

verschillende meningen over de duur van de bijeenkomst. De digitale meet-up duurde 1,5 uur. Twee 

respondenten vonden dit te kort en geven aan dat 2 uur naar hun idee beter zou zijn. Zij benoemen dat er vooral 

weinig tijd was voor het afronden van verhalen. De switch tussen de plenaire opzet en het werken in kleine 

groepjes gebeurde vrij abrupt waardoor enkele mensen hun verhaal niet konden afmaken. Eén respondent geeft 

juist aan dat de meet-up te lang duurde. Deze respondent vond dat er te vaak gewisseld werd tussen de plenaire 

opzet en het werken in kleine groepjes, waardoor de meet-up soms chaotisch verliep. Deze respondent gaf aan 

dat 1 uur naar haar mening lang genoeg zou zijn. Verder benoemen twee respondenten dat het aanhoren van 

verhalen prettig was, zij herkenden hun eigen verhalen hierin en voelden zich daardoor begrepen. Eén 

respondent geeft als tip dat het prettig zou zijn wanneer de groepjes worden ingedeeld op relatie tussen de 

mantelzorger en de persoon waarvoor diegene mantelzorger is: “Andere verhalen zijn zeker interessant en 

openen je ogen, maar bij deze verhalen voel ik minder herkenning”.  

 

Het digitale aspect 

Twee respondenten benoemen dat het prettig was dat de reistijd wegviel doordat de meet-up digitaal was. Ze 

vertellen dat de digitale opzet past bij de doelgroep; mantelzorgers hebben relatief weinig tijd. Verder is de 

drempel om deel te nemen aan de meet-up lager omdat het digitaal was. Men kan namelijk anoniemer 

deelnemen en kiezen om actief of passief deel te nemen. Een enkele respondent benoemt dat het prettig was 

om vanaf de zijlijn mee te luisteren en de respondent vond herkenning in de verhalen die werden verteld. Deze 

respondent voelde zich niet meer alleen door verhalen van anderen te horen. De respondenten geven enkele 

verbeterpunten voor de digitale meet-up. Zo vertelt een respondent dat het lastig was om de diepte in te gaan. 

Dit kwam vooral omdat mensen door elkaar heen praatten en de verbinding van enkele deelnemers slecht was. 

Tijdens digitale meetings kan er in het vervolg eventueel gebruik gemaakt worden van het ‘opsteken van je hand’ 

(dit is een functie in Teams/Zoom). Het is van belang dat de gespreksleider dit blijft sturen. Verder geeft een 

respondent als tip dat het prettig zou zijn wanneer de organisatie aangeeft dat er binnenkort geswitcht wordt 

naar het plenaire deel, in plaats van direct te wisselen. Op deze manier kunnen deelnemers hun verhaal afronden 

en worden zij niet onderbroken. Tot slot geeft een respondent als tip dat de organisatie lotgenotencontact kan 

stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld mensen de gelegenheid te geven te blijven ‘hangen’ na het einde van de 

meet-up. 

 

BordjeVol spel 

De meet-up was anders ingericht omdat het digitaal was. Dit zorgde voor enkele wijzigingen in het programma. 

In tegenstelling tot de fysieke bijeenkomsten, is het BordjeVol spel niet gespeeld tijdens de  digitale meet-up. Bij 

de fysieke meet-up werd een ‘mooiespullentas’ uitgedeeld met het BordjeVol spel er in, bij de digitale meet-up 

werd de tas achteraf opgestuurd.  Twee respondenten benoemen de ‘mooiespullentas’ niet te hebben 

ontvangen. De derde respondent benoemt te druk te zijn geweest om er echt goed naar te kijken maar is van 

plan om het te introduceren bij de mantelzorgorganisatie waar zij werkzaam is.  
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Na de meet-up 

De impact van de meet-up lijkt verschillend te zijn voor de respondenten. Zo geven twee respondenten aan dat 

zij er zich door de meet-up nog meer bewust van zijn hoe belangrijk het is om grenzen aan te geven. De derde 

respondent benoemt dat zij heeft geleerd dat er geen goed of fout is: “Iedere keuze die je met gevoel maakt is 

goed”.  Het effect van de meet-up ervaren zij allen wel als positief. Het valt op dat respondenten het moeilijk 

vinden om concreet te benoemen wat zij van de bijeenkomst hebben geleerd. Echter, aan het eind van het 

interview benadrukken twee respondenten dat de meet-up erg nuttig is geweest: “Toen je de vraag stelde of ik 

iets geleerd had zei ik nee. Maar nu achteraf besef ik me dat de inzichten of het niet goed of fout doen eigenlijk 

wel een leerpunt zijn”. Alle drie de respondenten benoemen dat de herkenning van eigen verhalen en ervaringen 

bij anderen prettig is. Zij voelen zich gehoord en begrepen. Al met al wordt de meet-up als prettig ervaren en alle 

drie de respondenten geven aan nog een keer te willen aansluiten, zowel digitaal als fysiek. 

  

 Harfsen  (digitale bijeenkomst 2) 
Afsluitend aan de digitale meet-up hebben twee deelnemers deelgenomen aan een telefonisch interview. Beide 

respondenten zijn op het moment van interviewen mantelzorger voor hun partner.  

 

Vooraf aan de meet-up  

Eén respondent heeft zichzelf opgegeven nadat een vriendin hierover had verteld. De andere respondent is 

uitgenodigd door de contactpersoon van Stichting Welzijn Lochem (betrokken bij de organisatie van de meet-

up). De respondenten waren benieuwd naar de opzet van de bijeenkomst nu het digitaal is. Eén van de 

respondenten geeft aan dat hij van tevoren benieuwd was of er interactie tot stand kwam. 

 

De meet-up zelf 

Beide respondenten kijken met een goed gevoel terug op de bijeenkomst. Eén van de respondenten was bij de 

pilot aanwezig. De respondent geeft aan dat de bijeenkomst erg verbeterd is sindsdien. Er waren minder 

personen aanwezig bij de laatste bijeenkomst, dit vond de respondent prettig. Hij had het idee dat deelnemers 

zich vrijer voelden om hun verhaal te delen. Daarnaast was er meer tijd om te schakelen tussen de plenaire groep 

en de break-out rooms in Zoom. De respondenten vinden het fijn dat er een alternatief voor de fysieke 

bijeenkomst is georganiseerd. Er kwam interactie tot stand, deelnemers luisterde naar elkaar en er was 

voldoende tijd voor iedereen.  

 

BordjeVol  

De respondenten hebben het BordjeVol spel thuis ontvangen. Eén respondent vertelt dat ze het gebruikt om 

haar energiegevers/energievreters in kaart te brengen. Het is dus niet alleen prettig om met anderen te spelen, 

maar ook alleen. 

 

Na de meet-up 

Eén respondent heeft twee contacten overgehouden aan de bijeenkomst. Hij vertelt dat dit goed georganiseerd 

was. Achteraf konden deelnemers hun gegevens achterlaten en zij werden dan gekoppeld aan een andere 

deelnemer. De andere respondent besefte zich door de meet-up dat het een zware situatie is waarin hij zich 

begeeft. Soms wordt dat vergeten omdat alles zo vanzelfsprekend is. Na de meet-up heeft de respondent 

geprobeerd meer tijd voor ontspanning vrij te maken, dit gaat erg goed.  
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 Leudal  
Vier deelnemers aan de meet-up hebben hun contactgegevens achtergelaten; met drie van hen is een telefonisch 

interview gehouden. Hieronder volgen de algemene uitkomsten per thema van de interviews. Twee 

respondenten zijn op het moment van interviewen mantelzorger. Eén respondent voor haar kind en één 

respondent voor haar partner. De derde respondent is gespreksleider geweest tijdens de bijeenkomst. 

 

Vooraf aan de meet-up  

Eén respondent geeft aan via een familielid uitgenodigd te zijn. Een andere respondent benoemt uitgenodigd te 

zijn via Synthese: dit is een organisatie waar men terecht kan voor mantelzorgondersteuning en welke ook 

betrokken is geweest bij de organisatie van deze meet-up. De laatste respondent is vrijwilliger bij een 

mantelzorgorganisatie en is door het bestuur van deze organisatie gevraagd om gespreksleider te zijn. Eén 

respondent verwachtte dat er professionals aan het woord zouden komen die hun verhaal vertellen en tips en 

trucs delen. Deze verwachting kwam niet uit, maar ze benoemt dat dit niet erg is: “Het was een prettige 

bijeenkomst, maar ik had een lezing verwacht”.  

 

De meet-up zelf 

Over het algemeen zijn de respondenten erg positief over de meet-up. Voor één respondent heeft de meet-up 

bijgedragen aan meer begrip en bekendheid met andermans problemen en verhalen. Volgens deze respondent 

is het altijd nuttig en leerzaam om elkaars verhalen te horen. Toch zou deze respondent niet nogmaals naar een 

meet-up gaan omdat hij geen nieuwe inzichten en handvatten heeft gekregen. De onderwerpen die aan bod zijn 

gekomen, zoals het stellen van grenzen en vragen van hulp, waren bij de respondent al bekend. De meningen 

over de samenstelling van de groep zijn verschillend. Eén respondent geeft aan meerdere bekende gezichten te 

hebben gezien. Dit gaf een gevoel van herkenning en dat heeft zij als prettig ervaren. Een andere respondent 

benoemt ook dat zij bekenden zag en geeft aan dit minder prettig te vinden omdat het over een persoonlijke 

situatie gaat. Alle drie de respondenten zijn positief over het programma en de duur van de meet-up. Zij geven 

aan dat de afwisseling tussen het werken in kleine groepen en het plenaire gedeelte erg prettig was. Eén 

respondent geeft aan dat de meet-up anders was dan zij van tevoren had verwacht, maar dat dit niet storend 

was omdat ze van mening is dat je er altijd iets van opsteekt. De kloof tussen verwachting en wat er daadwerkelijk 

besproken wordt kan volgens haar verholpen worden door de aankondiging van de meet-up duidelijker te 

maken. Uit de aankondiging was het voor de respondent niet duidelijk of het om een lezing door professionals 

ging of een bijeenkomst gericht op lotgenotencontact was.  

 

BordjeVol  

Eén respondent benoemt dat het BordjeVol spel niet relevant is voor haar omdat er bij haar thuis al erg vrij 

gesproken wordt over mantelzorg, maar ze kan zich voorstellen dat het voor anderen wel relevant is. Een andere 

respondent geeft aan dat ze het met collega’s zou willen spelen. Collega’s zie je fulltime, maar vaak ben je niet 

eens van elkaars persoonlijke situatie op de hoogte. Ze denkt dat het Bordje Vol spel een mooie instap is om 

gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. De laatste respondent geeft aan dat ze het een interessant spel 

vindt, maar dat de tijd om ermee te spelen tijdens de meet-up wat kort was, namelijk 10 minuten.  

 

Na de meet-up 

Eén respondent vertelt dat zij contact heeft onderhouden met iemand anders die aanwezig was tijdens de meet-

up. Twee respondenten benoemen dat het aanhoren van verhalen van anderen ervoor heeft gezorgd dat zij hulp 

durven te vragen. Een andere respondent geeft aan dat de bijeenkomst een ‘eyeopener’ was. In haar directe 

omgeving zijn weinig mantelzorgers waardoor ze zich vaak ‘de enige’ voelt. De meet-up heeft voor frisse moed 

gezorgd. Ze is erachter gekomen dat iedereen een eigen rugzakje heeft en daardoor voelt de respondent zich 

gesteund. Daarnaast was de meet-up het laatste duwtje in de rug voor het vragen van hulp. Inmiddels heeft de 

respondent meerdere taken uitbesteed waardoor zij meer tijd voor zichzelf overhoudt.   
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 Roden 
Naar aanleiding van de meet-up hebben twee personen contactgegevens achtergelaten, beide zijn telefonisch 

geïnterviewd over hun ervaringen met de meet-up. Beide respondenten zijn mantelzorger voor hun moeder en 

een van deze respondenten is daarnaast ook mantelzorger voor haar man.  

 

Vooraf aan de meet-up  

Eén respondent is op de hoogte van de meet-up via de kerkkrant, hierin stond een artikel over Moeder aan de 

Lijn. De andere respondent is via de mail uitgenodigd door een zorgorganisatie. Beide respondenten geven aan 

dat ze geen specifieke verwachtingen vooraf hadden van de meet-up. 

 

De meet-up zelf 

De respondenten zijn enthousiast over de meet-up. Ze benoemen beiden dat het programma gevarieerd was. 

Daarnaast is alles goed georganiseerd. Een van hen voegt daar aan toe dat de ondersteunende muziek en stukken 

film een mooie toevoeging waren aan de bijeenkomst. De duur van het programma was prima: niet te lang en 

niet te kort. Beide respondenten geven aan dat ze hopen dat het nog een keer georganiseerd wordt. Ze zouden 

beiden dan aanwezig zijn. 

 

BordjeVol  

De respondenten zijn enthousiast over het BordjeVol spel dat is gespeeld tijdens de bijeenkomst. Ze geven aan 

dat het een goede manier is om lastige onderwerpen op tafel te krijgen en dat bleek ook tijdens de meet-up. 

Beide respondenten zijn van plan het spel vaker te spelen. 

 

Na de meet-up 

Eén respondent heeft tijdens de meet-up telefoonnummers uitgewisseld met een andere deelnemer. De 

respondent vindt het prettig dat er een mogelijkheid was om gegevens uit te wisselen. Beide respondenten 

benoemen dat zij verschillende inzichten hebben opgedaan. Dit heeft ertoe geleid dat een van de respondenten 

na de meet-up verschillende taken uit handen heeft gegeven. Het gevolg hiervan was dat de respondent meer 

vrijheid kreeg. Verder geeft een respondent aan dat er weinig raakvlakken waren met tafelgenoten. Hierbij wordt 

als tip gegeven dat het nuttig kan zijn om mensen in te delen op casus, dus voor wie iemand mantelzorger is.  

 

 Arnhem (digitaal) 
Naar aanleiding van de digitale meet-up in Arnhem hebben twee deelnemers deelgenomen aan een telefonisch 

interview. Eén respondent is op het moment van interviewen mantelzorger voor haar zoon. De andere 

respondent heeft de bijeenkomst bijgewoond vanuit haar functie als mantelzorgprofessional.  

 

Vooraf aan de meet-up  

Eén respondent las in een reclamefolder van gemeente Arnhem dat de meet-up zou plaatsvinden. Deze 

reclamefolder wekte haar interesse. De andere respondent werd uitgenodigd door een mantelzorgorganisatie 

welke ook betrokken was bij de organisatie. Beide respondenten waren niet eerder naar een 

mantelzorgbijeenkomst geweest en wisten niet wat ze konden verwachten. 

 

De meet-up zelf 

De respondenten kijken wisselend terug op de meet-up. Een van de respondenten benoemt dat de bijeenkomst 

van meerwaarde was voor haar werk. Door de bijeenkomst kan ze zich beter inleven in mantelzorgers. De andere 

respondent benoemt dat de meet-up gemengde gevoelens naar boven haalde. Het was prettig om herkenning 
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te zien bij anderen, maar dat de boventoon werd gevoerd door confrontatie. Hiermee bedoelt de respondent 

dat een middag stilstaan bij haar zieke kind confronterend en verdrietig is. Beide respondenten zijn overigens 

wel enthousiast over inhoud, de sprekers en de duur van de meet-up. De respondenten waren vooraf benieuwd 

of er genoeg interactie zou ontstaan, aangezien de meet-up digitaal was. Ze waren blij verrast hoe dit uiteindelijk 

vorm kreeg. Deelnemers waren erg open, er ontstond een prettige sfeer en iedereen behandelde elkaar met 

respect. 

 

Na de meet-up 

Eén van de respondenten is door de bijeenkomst aan het denken gezet over haar thuissituatie. De bijeenkomst 

heeft eraan bijgedragen dat ze zich meer bewust is van waar haar grenzen liggen. De andere respondent, die de 

meet-up bijwoonde als mantelzorgprofessional, heeft geleerd dat zij zich meer moet proberen te verplaatsen in 

de mantelzorger. 

 

 Zeeland (digitaal) 
Vijf deelnemers aan de meet-up hebben hun contactgegevens achtergelaten; met drie van hen is een telefonisch 

interview gehouden. Twee respondenten zijn mantelzorger voor een van hun ouders. De derde respondent zorgt 

voor haar man.   

 

Vooraf aan de meet-up  

Twee respondenten geven aan via een contactpersoon bij een mantelzorgorganisatie uitgenodigd te zijn. Deze 

mantelzorgorganisatie is betrokken geweest bij de organisatie van de meet-up. De derde respondent heeft op 

sociale media een advertentie over de bijeenkomst gezien. Twee respondenten benoemen dat zij zonder 

verwachtingen naar de bijeenkomst gingen. Eén respondent volgde de bijeenkomst vanuit haar functie als 

mantelzorgondersteuner en als mantelzorger. Deze respondent hoopte informatie te krijgen die hij kon 

gebruiken in zowel de opleiding als haar rol als mantelzorger. 

 

De meet-up zelf 

De respondenten zijn erg tevreden over de bijeenkomst. Het digitale aspect heeft de respondenten niet 

belemmerd. Interactie tussen de deelnemers kwam tot stand en er werd goed naar elkaar geluisterd. Het digitale 

alternatief van de fysieke bijeenkomst werd door iedereen in de groep gewaardeerd. Twee respondenten zijn 

tevreden met de duur van het programma. Eén respondent benoemt dat er soms te snel geschakeld werd tussen 

de plenaire groep en kleine groepjes. Hierdoor werden deelnemers soms onderbroken tijdens hun verhaal. Eén 

respondent voegt toe dat de rol van Eric Corton echt een van meerwaarde was. Hij heeft de bijeenkomst op een 

enthousiaste en respectvolle manier geleid.  

 

BordjeVol  

Het BordjeVol spel is niet gespeeld tijdens de bijeenkomst. Eén van de respondenten heeft het spel achteraf 

ontvangen. De respondent benoemt dat het spel een mooie manier is om moeilijke onderwerpen bespreekbaar 

te maken. Tijdens de uitleg van het spel bij de bijeenkomst dacht de respondent het niet te gaan spelen. Tegen 

verwachting in speelt de respondent het met familie en goede vrienden. Het spel nodigt mensen uit om 

belangrijke onderwerpen aan te snijden.  

 

Na de meet-up 

Eén respondent vertelt dat de bijeenkomst heeft benadrukt hoe goed het is om zorgen, verdriet en twijfels te 

delen: “De bijeenkomst liet mij echt weer inzien dat gedeelde smart halve smart is”. De respondent heeft na de 

bijeenkomst zorgen kenbaar gemaakt bij familie door middel van het BordjeVol spel. Dit zorgde voor opluchting 

waardoor de respondent besefte dat hij dit vaker moest delen. Twee respondenten geven aan dat het prettig 
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was om te praten met mensen die hetzelfde doormaken. Familie en vrienden doen altijd erg hun best om de 

mantelzorger te begrijpen, maar in gesprek gaan met iemand die hetzelfde doorgaat levert meer herkenning op.  

 

 Zoetermeer (digitaal) 
Tien deelnemers aan de meet-up hebben hun contactgegevens achtergelaten; met vijf van hen is een telefonisch 

interview gehouden. Hieronder volgen de algemene uitkomsten per thema van de interviews. Eén respondent is 

op het moment van interviewen mantelzorger voor haar moeder, één voor zijn/haar partner en drie 

respondenten zijn mantelzorger voor meerdere mensen.  

 

Vooraf aan de meet-up  

De respondenten hebben van een mantelzorgorganisatie een uitnodiging ontvangen via de mail. De bijeenkomst 

zou in eerste instantie fysiek zijn, maar vanwege de maatregelen rondom Covid-19 is het op een digitale manier 

vormgegeven. Drie respondenten geven aan dat zij nieuwsgierig waren, maar verder weinig verwachtingen 

hadden.  

 

De meet-up zelf 

Over het algemeen kijken de respondenten positief terug op de bijeenkomst. Alle respondenten zijn blij dat er 

een alternatief was voor de fysieke bijeenkomst. Het digitale aspect van de bijeenkomst heeft volgens de 

meerderheid van de geïnterviewden geen belemmering opgeleverd. Twee respondenten benoemen dat zij van 

tevoren benieuwd waren of er wel genoeg interactie tot stand kwam. Dit bleek gelukkig goed te gaan. Eén 

respondent geeft aan zich te kunnen voorstellen dat de digitale bijeenkomst laagdrempelig was voor 

deelnemers: “Ik denk dat deelnemers een stukje anonimiteit wel kunnen waarderen. Het zijn toch hele 

persoonlijke casussen en op deze manier voelt het misschien veilig om zoiets te vertellen”. Eén respondent 

benoemt dat de tijd in kleine groepen langer mocht duren. Er werd soms snel geschakeld naar de plenaire groep, 

dit zorgde ervoor dan mensen werden onderbroken. Drie respondenten vinden de duur van de bijeenkomst 

precies goed. Eén respondent voegt hieraan toe dat het moeilijk is om digitaal de aandacht van iemand vast te 

houden. Naar zijn/haar mening werd er op het juiste moment geschakeld waardoor iedereen voldoende 

aandacht had voor degene die aan het woord was. Hij spreekt daarnaast complimenten uit naar de organisatie. 

Een andere respondent geeft aan dat het prettig zou zijn als er een follow-up bijeenkomst wordt georganiseerd 

met dezelfde mensen. De respondent hoopt dat deelnemers elkaar op deze manier beter kunnen leren kennen 

en samen meer de diepte in kunnen gaan. Eén respondent vertelt dat er soms een zwaarmoedige sfeer hing 

tijdens de bijeenkomst. Deze respondent geeft als tip dat het wellicht goed is om een stukje humor toe te voegen. 

Als voorbeeld benoemt de respondent bijvoorbeeld een korte quiz of het vragen naar een ‘grappige’ anekdote 

rondom een mantelzorgcasus. De respondent vindt het prettig als de sfeer iets luchtiger zou zijn. Tot slot 

benoemt één respondent dat de bijeenkomst op sommige momenten te veel gericht was op de zorg voor een 

ouder. De geïnterviewde vindt het prettiger wanneer mantelzorg in bredere context wordt benaderd. Op deze 

manier hebben meer mensen baat bij de bijeenkomst. 

 

BordjeVol  

De respondenten geven aan dat het spel niet tijdens de bijeenkomst is gespeeld. Twee respondenten zijn bekend 

met het spel. Zij vinden het een mooi initiatief om zware onderwerpen te bespreken. Eén van de respondenten 

benoemt dat dit een voorbeeld is voor het luchtiger maken van de bijeenkomst: “Op een speelse manier omgaan 

met zware onderwerpen maakt het niet alleen makkelijker, maar ook komt het ten goede aan de algemene sfeer 

van de bijeenkomst”.   

 

Na de meet-up 

Drie respondenten benoemen dat de bijeenkomst ervoor heeft gezorgd dat zij zich bewust zijn van de belasting 

die zij ervaren. Het verlenen van zorg lijkt vanzelfsprekend, maar soms is het goed om te beseffen hoe zwaar het 
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kan zijn. Eén respondent vertelt dat hij iets heeft gehad aan de tips die anderen benoemde. Deze respondent 

heeft na de bijeenkomst enkele taken uit handen gegeven en houdt daardoor meer tijd voor zichzelf over. Tot 

slot vertelt een van de respondenten dat de bijeenkomst ervoor heeft gezorgd dat hij nu inziet dat het eigenlijk 

heel goed gaat: “De verhalen van anderen lieten me beseffen hoe goed het de afgelopen tijd gaat met mij en 

mijn vader”. Vier respondenten geven aan dat zij de volgende bijeenkomst weer aanwezig willen zijn.    

 

 Werk en Mantelzorg (digitaal) 
Dit is een samenvatting van de resultaten van de interviews gehouden naar aanleiding van de digitale meet-ups 

met het thema Werk & Mantelzorg. In totaal zijn acht deelnemers geïnterviewd: vier deelnemers van de 

Belastingdienst, twee deelnemers van Randstad Groep Nederland en twee deelnemers van het Zuyderland 

Medisch Centrum. Hieronder volgen de algemene uitkomsten per thema van de interviews.  

 

Vooraf aan de meet-up  

De respondenten hebben een uitnodiging ontvangen via hun werkgever. Geen van de respondenten is eerder 

naar een bijeenkomst van Moeder aan de Lijn geweest. Enkele respondenten geven aan dat ze weleens naar een 

soortgelijke bijeenkomst zijn geweest  vanuit de werkgever zelf, maar nog niet eerder naar een bijeenkomst van 

Moeder aan de Lijn. De respondenten waren vooraf benieuwd naar de digitale opzet van de bijeenkomst en 

verwachtten in gesprek te gaan met andere mantelzorgers. Enkele respondenten voegen hieraan toe dat ze 

hadden verwacht tips te krijgen over hoe zij werk met mantelzorg kunnen combineren. Een enkele respondent 

was van tevoren bang dat er misschien veel bekenden zouden zijn. Dit zou hem remmen in het vertellen van 

persoonlijke verhalen. Achteraf bleken er geen bekenden te zijn. De deelnemers die wel bekenden tegen zijn 

gekomen benoemden dat dit voor hen geen probleem was.  

 

De meet-up zelf 

De meerderheid van de respondenten is tevreden over de inhoud van de bijeenkomst. Eric Corton was een 

prettige spreker. Zijn verhaal nodigde anderen uit om hun verhaal te doen. Hij zorgde voor een open en 

gemoedelijke sfeer. Drie respondenten benoemen dat zij de afwisseling tussen werkgroepen en de plenaire 

groep prettig vonden. Een enkele respondent voegt hieraan toe dat de gesprekken in de break-out rooms op 

Zoom soms wat stroef verliepen door de slechte verbinding van enkele deelnemers. Drie respondenten geven 

aan dat zij het jammer vinden dat de groepen niet zijn ingedeeld op type relatie. Ze verwachten dat deelnemers 

meer tips kunnen uitwisselen wanneer de groepen gelijkgestemd zijn. Een enkele respondent vertelt dat de 

bijeenkomst geen toegevoegde waarde voor hem of haar heeft gehad. De respondent voegt hier aan toe dat hij 

zich kan inbeelden dat het voor beginnend mantelzorgers wel heel prettig kan zijn.  

 

BordjeVol  

Het BordjeVol spel is in deze bijeenkomst niet aan bod gekomen. Enkele respondenten hebben de (virtuele) 

goodiebag ontvangen, maar geven aan het spel nog niet te hebben gespeeld.  

 

Werk en Mantelzorg 

De respondenten ervaren wisselende mate van steun vanuit hun werkgever. De meeste respondenten vinden 

het prettig dat deze bijeenkomst wordt ondersteund door hun werkgever. Deze respondenten hebben het gevoel 

dat de combinatie van werk en mantelzorg hierdoor serieus wordt genomen. Echter, enkele respondenten 

missen begrip vanuit hun werkgever. Ze vinden het prettig dat ze tips en advies konden vragen aan anderen 

hierover. Enkele respondenten benoemen dat zij praktische tips missen, zoals bijvoorbeeld hoe zij verlofuren het 

beste kunnen inzetten. Andere respondenten benoemen dat zij juist wel praktische tips hebben gekregen. Eén 

van de respondenten is er door de bijeenkomst bijvoorbeeld achter gekomen dat hij uren mag boeken voor 

mantelzorg. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat het prettig is om met elkaar te sparren over 
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de combinatie tussen werk en mantelzorg en heeft veel aan de bijeenkomst gehad. Een paar respondenten 

voegen hieraan toe dat zij hopen dat er een vervolg komt.  

 

Na de meet-up 

Meerdere respondenten vinden het fijn dat zij herkenning vonden in andermans verhalen. Dit laat hen inzien dat 

ze niet alleen in deze situatie zitten. Eén respondent voegt hier aan toe: “De herkenning was prettig. De 

bijeenkomst zorgde ervoor dat ik alles weer even kon relativeren. En eigenlijk besefte ik me dat mijn situatie in 

balans is. Het kan altijd erger”. Een van de respondenten geeft aan dat hij zich hierdoor minder alleen voelde. 

Drie respondenten benoemen dat zij praktische tips hebben gekregen om bijvoorbeeld hun grenzen aan te geven 

en tijd voor jezelf vrij te maken. Zo geeft één van de respondenten bijvoorbeeld aan dat hij na de bijeenkomst 

heeft geoefend met ‘nee zeggen’. Dit gaf de respondent veel rust. Eén respondent benoemt dat het einde nogal 

abrupt was. Er zijn persoonlijke en soms emotionele verhalen gedeeld, de respondent zou het prettig vinden als 

er een vervolg komt voor deze mensen. Enkele respondenten geven aan dat zij de behoefte voelden om 

contactgegevens uit te wisselen met andere deelnemers. Echter, er was geen ruimte om dit te doen vanwege de 

digitale opzet. Deze deelnemers benoemen dat het hen prettig lijkt om eens met lotgenoten te sparren en tips 

uit te wisselen over bijvoorbeeld de balans tussen werk en mantelzorg.   
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 Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van de ervaringen van deelnemers aan het groot aantal meet-ups die er zijn geweest in het afgelopen 

jaar, zijn een aantal belangrijke uitkomsten te destilleren. In voorgaande evaluaties zijn er al een aantal zaken 

geconstateerd, aanbevelingen gedaan, en mede daarop ook verbeteringen doorgevoerd in het programma. In 

dit afsluitende hoofdstuk nemen we de belangrijkste uitkomsten van het gehele afgelopen jaar mee. Op basis 

van alle resultaten tezamen worden een aantal aanbevelingen gedaan voor mogelijke vervolgsessies in de 

toekomst. 

 Belangrijke uitkomsten 
• Uit het onderzoek blijkt dat de meet-ups van Moeder aan de Lijn zeer goed worden gewaardeerd door de 

aanwezigen. Zowel inhoudelijk als op organisatorisch niveau zijn de beoordelingen hoog. Deelnemers geven 

aan steun te hebben ervaren bij het horen van ervaringsverhalen van andere mantelzorgers. Daarbij zijn er 

vele complimenten voor de gastheer van de meet-ups en ook het belang van een goede gespreksleider aan 

tafel wordt benoemd.  

• Hierbij doen de digitale bijeenkomsten niet onder voor fysieke bijeenkomst. Ook hier zijn de reacties zeer 

positief. Overigens liggen de bezoekersaantallen wel veel lager dan bij de reguliere meet-ups (daarentegen 

zijn de responspercentages voor het vragenlijstonderzoek hier weer hoger!). 

• De resultaten laten zien dat de kennis van een groot deel van de aanwezigen is vergroot; door de meet-ups 

weten zij beter tegen welke zaken mantelzorgers aanlopen en welke emotionele gevolgen dat heeft. Tevens 

is de bewustwording en het inzicht vergroot ten aanzien van de rol die ze hebben als mantelzorger, maar ook 

ten aanzien van de eigen behoeften. Naar aanleiding van de meet-up geven diverse respondenten aan dat 

met name hier het verbeterpunt voor de toekomst ligt; beter de eigen grenzen bewaken en eerder om hulp 

vragen. 

• Het praten over de eigen situatie met anderen, en het leren omgaan met moeilijke situaties zijn twee 

aspecten die niet door alle deelnemers worden herkend. Volgens ongeveer een derde van de respondenten 

heeft de meet-up hier niet aan bijgedragen. . Het is iets dat door de aanwezigen wel als een gemis wordt 

ervaren. 

• In grote lijnen zijn de uitkomsten per meet-up vergelijkbaar en positief. Echter, zijn er wel een aantal 

interessante verschillen. Naast de verschillen in responspercentage, worden de meet-ups ook verschillend 

beoordeeld en varieert het gemiddelde cijfer van een 7,0 tot een 8,5 (kijken naar locaties met een 

deelnemersaantal van boven de tien). Met name de bijeenkomsten op de locaties Schiedam en Zoetermeer 

(en in mindere mate Burgum) worden minder positief beoordeeld. De verschillen komen met name naar 

voren bij de volgende thema’s: 

+ Krijgen van tips en adviezen tijdens de meet-up; 

+ Inzicht verkrijgen in behoeften en wensen; 

+ Contact houden met mantelzorgers na de meet-up; 

+ Kennis over de vormen van ondersteuning; 

+ Impact van de meet-up op de gemoedstoestand omtrent de rol van mantelzorger; 

+ Het onderdeel BordjeVol vinden respondenten lastig om te beoordelen. Veel van de respondenten hebben 

het spel tijdens de meet-ups niet gespeeld. De meeste respondenten hebben het spel wel gevonden in de 

goodiebag, echter blijft het voor respondenten lastig te beoordelen of zij het thuis gaan spelen. Uit de 

interviews blijkt dat slechts een klein deel hier mogelijk in de toekomst wel gebruik van zal maken. 

+ De meet-ups hebben vermoedelijk ook invloed op het toekomstig gedrag van mantelzorgers. Zij geven aan in 

de toekomst meer oog te willen hebben voor de eigen wensen en behoeften (zonder dat de tijd die wordt 

besteed aan mantelzorg minder wordt). Bij 9% tot maximaal 27% van de aanwezigen dragen de opgedane 

ervaringen er niet toe bij dat men in de toekomst beter om kan gaan met zijn of haar rol als mantelzorger. 

Ondanks het vergroten van kennis en het vinden van steun zal de rol bij deze deelnemers vergelijkbaar blijven. 
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+ De bijeenkomsten die zijn georganiseerd met het thema Werk & Mantelzorg zorgen er ook voor dat 

werknemers actie ondernemen in de toekomst: ze willen collega’s en leidinggevende op de hoogte brengen 

van de situatie thuis,  

 

 Aanbevelingen 
Ondanks dat een groot gedeelte van de respondenten zeer tevreden is over de meet-up en dat de meet-up 

veel bereikt van haar doelen, zijn er een aantal verbetermogelijkheden.  

 

+ Er lijkt winst te behalen in de communicatie vooraf aan de meet-ups. Verschillende deelnemers schetsen het 

beeld dat zij vooraf niet goed wisten wat van de meet-up te verwachten, waardoor niet iedereen even 

tevreden was over de inhoud. Wanneer van tevoren beter gecommuniceerd wordt over de doelstelling van 

de bijeenkomsten, kunnen de verwachtingen beter gemanaged worden. Zo hadden een aantal deelnemers 

de verwachting dat er in de meet-ups meer aandacht zou zijn voor informatieoverdracht en (veranderingen 

in) beleid vanuit de overheid, terwijl dit niet aansluit op de doelstelling van het programma.  

 
+ Daaraan gerelateerd is het een aanbeveling om de diversiteit aan mantelzorgers in communicatie vooraf en 

tijdens de meet-up bij de thematafels te benadrukken. Sommige deelnemers hebben namelijk het idee dat 

de meet-ups vooral gericht zijn op de zorg voor een ouders (vaak gerelateerd aan dementie). De opzet van 

de meet-ups is echter breder en ondanks dat hierover vooraf wordt gecommuniceerd door Wijzelf en er 

gedurende de meet-up zoveel als mogelijk wordt gewaarborgd dat verschillende vormen van mantelzorg aan 

bod komen, is het blijkbaar voor sommigen tóch de ervaring dat hun eigen situatie niet zo goed past bij de 

rest. Mogelijk kan er (nog) meer expliciete aandacht voor de diversiteit aan mantelzorgers, maar ook de 

gemene delers in het mantelzorgen een breder gevoel van inclusiviteit bewerkstelligen.  

 
+ Als verbetersuggestie komt vanuit de deelnemers verder naar voren dat er 1) meer tijd genomen moet 

worden voor de gesprekken aan tafel (sommige ervaren een abrupt einde van een gesprek) en 2) dat het 

prettig is om met gelijk gestemden te praten. Het gaat hierbij voornamelijk om  mensen die een zelfde type 

mantelzorg verlenen of een vergelijkbare mantelzorgrelatie hebben. Naar aanleiding van eerdere 

aanbevelingen zijn daarom thematafels ingesteld. Uit de reacties van respondenten blijkt dat dit ook echt 

een meerwaarde heeft voor de gesprekken. Respondenten zeggen hierdoor beter tips uit te kunnen wisselen 

en kennis te kunnen delen.  
 
+ Bij een aantal meet-ups hebben respondenten het einde van de meet-up als vrij ‘abrupt’ ervaren, waardoor 

het minder uitnodigend was om even te blijven hangen voor een praatje, terwijl de aansluitende borrel juist 

als een overgangsfase naar huis is bedoeld. Wellicht is dit deels al te verbeteren door een kort programma 

tijdens of voorafgaand aan de meet-up te delen of extra de benadrukken dat iedereen welkom is om nog een 

drankje na te doen. Bij de digitale bijeenkomsten is het natuurlijk nog een grotere uitdaging om hier recht 

aan te doen. Bij de meet-ups is achteraf de gelegenheid geboden om gegevens uit te wisselen met elkaar. 

Hierover wordt positief gesproken door de aanwezigen. Uit de reacties van een aantal deelnemers blijkt dat 

ze deze gelegenheid niet hebben opgemerkt, maar dat ze wel de behoefte hebben om gegevens uit te 

wisselen en ook na de meet-up met elkaar door te praten. Daar past bij dat deelnemers aangeven behoeften 

te hebben aan vervolg meet-ups (misschien wel met dezelfde deelnemers?), waarbij ook wel een voorkeur 

ligt voor een fysieke bijeenkomst, mocht de situatie het straks weer toelaten. 
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