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In voor mantelzorg-thuis
Horst aan de Maas nam deel aan het programma In voor mantelzorg-thuis. Dit programma wil de 
samenwerking met en voor mantelzorgers in de thuissituatie verbeteren, zodat zij zich beter 
ondersteund voelen en het zorgen langer volhouden. Het hart van het programma vormden 10 
landelijke lokale lerende praktijken. Deze praktijken hebben twee jaar lang gewerkt aan regionale 
vraagstukken op het gebied van samenwerking met en voor mantelzorgers. In deze rapportage staan de 
ervaringen van lokale lerende praktijk Horst aan de Maas.

Inhoud

- Een korte beschrijving van de organisatie van de lokale lerende praktijk.
- Een korte beschrijving van de procesaanpak volgens de methode van 

waarderend veranderen.
- Een beschrijving van de experimenten en belangrijkste geleerde lessen, 

inclusief een infographic.
- Een dashboard met de belangrijkste cijfers en resultaten.
- Een korte vooruitblik op de borging in de regio.
- Verder lezen over In voor mantelzorg-thuis.

De uitvoering van In voor 
mantelzorg-thuis was in 
handen van Movisie en 

Vilans. 

Het ministerie van VWS 
financierde het 

programma.



Kerngroep en ontwerpgroep
Elke lokale praktijk bestond uit een kerngroep en ontwerpgroep. De kerngroep coördineerde het lokale 
traject en bestond meestal uit organisaties uit zorg en welzijn, de gemeente en een mantelzorger. In de 
ontwerpgroep zitten vertegenwoordigers van allerlei organisaties die te maken hebben met mantelzorgers 
en van betekenis kunnen zijn voor de vraagstukken die zij wilden aanpakken. Van wijkverpleegkundigen tot 
vrijwilligerscoördinatoren en van POH-ers tot Wmo-consulenten. In elke regio was de samenstelling van de 
groep anders.

Lokale lerende praktijken – de organisatie

Horst aan de Maas

In Horst aan de Maas bestond de kerngroep uit 
medewerkers van Synthese, gemeente Horst aan 
de Maas, Noabezorgpunten Meerlo, Tienray en 
Swolgen Proteion.

De ontwerpgroep bestond uit 22 deelnemers (zie 
ook het dashboard).



Lokale lerende praktijken- het proces

Waarderend veranderen
Alle praktijken werken volgens de methode van 
waarderend veranderen. Deze verandervisie en -
aanpak gaat uit van wat goed werkt. Daarbij is de 
inbreng van de personen en organisaties die onderdeel 
zijn van het vraagstuk cruciaal. Centraal staat de 
vraag: waar wil je meer van? Op basis daarvan wordt 
een positief kernthema vastgesteld. Dat wat je graag 
wilt realiseren. Vervolgens worden vier fases 
doorlopen: verkennen (wat is er al dat bijdraagt aan 
het positieve kernthema), verbeelden (hoe ziet het 
positieve kernthema er in de praktijk uit), vormgeven 
(wat is er nodig om dit te bereiken) en verwezenlijken 
(via experimenten werken aan de uitvoering van 
plannen en die waar nodig bijstellen).



De vraagstukken van mantelzorgers die in Horst aan de Maas centraal stonden, waren: ‘Hoe houd ik het zorgen 
vol, samen met beroepskrachten/’ en ’Hoe geef ik goede ondersteuning aan mijn naaste?’ Dat leidde tot het 
positieve kernthema: ‘Zorgen voor elkaar, een gezamenlijke ontdekkingsreis'. Hieruit kwamen vier 
ontwerpvragen:

1. Hoe kunnen we mantelzorgers oplaadpunten laten ontdekken?

2. Hoe kunnen we de lens scherpstellen op (jonge) mantelzorgers?

3. Hoe kunnen we jong en oud samen op ontdekkingsreis laten gaan?

4. Hoe kunnen we samenwerking realiseren en overzicht houden in complexe situaties?

Waaraan werkte Horst aan de Maas?



In Horst aan de Maas zijn vier experimenten uitgevoerd:

1. We dobbelen erom

Het doel van dit experiment was om jong en oud spelenderwijs met elkaar te verbinden. De doelgroep 
merkt saamhorigheid, zingeving en bestrijding van de eenzaamheid. Hiervoor is een spel 
ontwikkeld, waarmee jong en oud via/op scholen interactief in gesprek kunnen gaan. Door corona heeft 
de uitvoering ervan niet kunnen plaatsvinden.

2. Hoe kunnen we binnen de zorg de samenwerking realiseren, overzicht houden en de regiefunctie 
behouden op/binnen de complexe situaties?’

Het doel was om gestructureerde samenwerking te realiseren tussen de formele en informele zorg binnen 
Horst aan de Maas. Hiervoor werd onder andere ingezet op het betrekken van huisartsen en POH’s. Er is 
een vragenlijst gemaakt. Ook werd kleinschalig een samenwerking gestart voor optimale ondersteuning 
aan mantelzorgers.

Experimenteren in Horst aan de Maas



3. Hoe kunnen we de lens scherpstellen op (jonge) mantelzorgers die te maken hebben met ggz-
problematiek?

Het doel van dit experiment was dat mantelzorgers die zorgen voor iemand met ggz-problematiek zich 
ondersteund voelen. De ondersteuning moet zijn afgestemd op hun wensen en behoeftes. Hiervoor zijn 
130 interview afgenomen volgens de methode van waarderend onderzoeken om zo de behoeften in kaart 
te brengen.

4. Hoe kunnen we mantelzorgers oplaadpunten laten ontdekken?

Dit experiment geeft inzicht in wat energiegevers zijn voor mantelzorgers om de draagkracht in balans te 
houden (preventief) op een manier die past. Hiervoor is onder andere geëxperimenteerd met de methode 
Bordje vol. Ook zijn de interviews benut van bovenstaand experiment.

Experimenteren in Horst aan de Maas







De deelnemers zijn nog betrokken, omdat de projectleiders het netwerk hebben voortgezet. Ze zijn op dit 
moment zoekende naar de vorm of 'paraplu' waaronder dit gaat vallen. Nu de vlag van In voor mantelzorg-thuis 
is weggevallen, denken ze eraan het netwerk bij de gemeente onder te brengen. Er is een nieuwe 
verbindingsofficier op het thema informele zorg aangesteld. Er wordt nu onderzocht of zij trekker zou kunnen 
worden.

Hoe verder? 



Meer weten?
De ervaringen en geleerde lessen van de 
lerende praktijken, waaronder die van 
Horst aan de Maas, zijn opgenomen in 6 
magazines over samenwerken met en voor 
mantelzorgers. Deze staan vol boeiende 
verhalen, nuttige tips en handige tools.

Ook zijn de ervaringen terug te zien in 6 
webinars van 45 minuten waarin theorie, 
praktijk en gouden tips worden gedeeld.

Bekijk de magazines
Bekijk de webinars

https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg/
https://www.movisie.nl/publicatie/webinars-samenwerken-mantelzorgondersteuning

