
 

 

Mantelzorgondersteuning: 
van Steunpunt naar Knooppunt 
 
 

Als we mantelzorg als een fact of life beschouwen w aar steeds meer mensen mee te 

maken krijgen, dan is het van belang dat mantelzorg ers dit fact ‘gewoon’ in hun life 

kunnen inpassen. Op manieren die ze zelf prettig vi nden. Zodat ze gewoon naar hun 

werk of naar school kunnen blijven gaan. Tijd hebbe n voor familie en vrienden en 

voor hobby’s. En daarnaast dus evengoed ook gewoon kunnen zorgen voor de  

mensen in hun omgeving die dat nodig hebben. 
 
SPECTRUMS uitgangspunt voor ondersteuning van mantelzorgers in 
brede zin is om hen te bereiken op die plekken waar zij zich gewoon-
lijk bevinden. En daar te bekijken wat zij nodig hebben om zo prettig 
mogelijk te kunnen mantelzorgen. Mantelzorgers staan namelijk 
meestal niet vooraan in de rij om hulp voor zichzelf te vragen.  
Daarom zoekt Spectrum samen met uiteenlopende partners steeds 
naar manieren om mantelzorgers te helpen waar ze al zijn.  
Steeds gaat het erom aan te sluiten bij de leefwereld en de beleving 
van mantelzorgers zelf. 
 

Knooppunt Mantelzorg 
Een Knooppunt Mantelzorgondersteuning speelt een cruciale rol om mantelzorgers als doelgroep op de 
agenda te krijgen. In Apeldoorn begeleiden we het steunpunt in de doorontwikkeling tot een stedelijk 
Knooppunt Mantelzorg. Een Knooppunt Mantelzorg biedt een lokale oplossing voor de vier V’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het Knooppunt krijgen deze vier macrodoelstellingen handen en voeten. En hierbij beschouwen we 
een Knooppunt nadrukkelijk niet als een statisch loket waar mensen enkel met hun vragen terechtkun-
nen. Veel meer is het een netwerkconstructie van waaruit ondersteuning aan mantelzorgers invulling 
krijgt. Een netwerk met uiteenlopende stakeholders, zoals een centrum voor jeugd en gezin, jongeren-
werk en scholen als het om jonge mantelzorgers gaat. Of werkgevers en ondernemersverenigingen voor 
werkende mantelzorgers. Andere stakeholders kunnen zijn thuiszorginstellingen, verpleeghuizen, wijk-
verpleegkundigen, sociale wijkteamleden, kerken, tennisclubs en ga zo maar door. In het dagelijks leven 
hebben mantelzorgers immers met vele partijen te maken. En deze kunnen een rol spelen in het verge-
makkelijken van hun mantelzorgsituatie. 
 
Het Knooppunt kan daarbij verschillende taken hebben: enthousiasmeren, agenderen, adviseren, belan-
gen behartigen, makelen, faciliteren en trainen om er slechts enkele te noemen. Gaandeweg het ontwik-
kelproces wordt met de stakeholders bekeken op welke manieren het Knooppunt het best aansluit bij hun 
behoeften.  
Om tegemoet te komen aan deze behoeften is een groot deel van de inzet gericht op het verkrijgen van 

De vier V’s 
Vinden  Het vinden van mensen die informele zorg verlenen is een voorwaarde om te kunnen 

versterken, verbinden en verlichten.  
Versterken  De positie verbeteren van de mantelzorger en de zorgvrijwilliger in lokaal beleid. 
Verbinden  Het lokale samenspel tussen zorgvrager, formele en informele zorgverleners en 

(zorg-)organisaties vormgeven.  
Verlichten  Het op maat ondersteunen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
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hun input. Waar heeft een leerkracht belang bij? Waar loopt een werkgever warm voor? Door dit in kaart 
te brengen en tegelijkertijd draagvlak en goodwill te creëren bij deze partijen, weet het Knooppunt waar 
het op in kan spelen. Op basis daarvan kan het concrete producten ontwikkelen, adviezen geven en tra-
jecten opzetten. 
 

Achterliggende visie voor de ontwikkeling naar een Knooppunt 
De doorontwikkeling van het Steunpunt tot Stedelijk Knooppunt Mantelzorg is het logische resultaat van 
verschillende ontwikkelingen. Zo mogen we verwachten dat het aantal mantelzorgers de komende jaren 
verder zal groeien. Mensen met een zorgvraag worden immers verondersteld eerst in hun eigen netwerk 
te zoeken naar oplossingen, waardoor meer mensen in dat netwerk mantelzorgtaken krijgen.  
Bovendien komt een flink aantal taken, die tot voor kort nog door beroepskrachten werden uitgevoerd, 
steeds meer bij deze mantelzorgers te liggen. Het mantelzorgen op zich wordt daarmee ook zwaarder. 
En ofschoon het met de meeste mantelzorgers goed gaat, helpt het hen enorm wanneer zij af en toe een 
steuntje in de rug krijgen. Gewoon in hun dagelijks leven. Dichtbij. En hoe kunnen we die ruggensteuntjes 
het best organiseren? Met een eigen invulling volgen we hier de vier V’s. 
 
Vinden, Versterken & Verlichten  
Om mantelzorgers in staat te stellen op een prettige manier te kunnen blijven zorgen, kijken we ook meer 
naar hun netwerk en naar oplossingen in hun eigen leven. Door bijvoorbeeld in een wijk bewoners uit te 
nodigen meer naar elkaar om te zien. Door op het werk te regelen dat een mantelzorgende medewerker 
flexibel kan werken en zo onder werktijd iemand kan begeleiden naar een ziekenhuisspecialist. Door op 
school te zorgen dat een mantelzorgende leerling een gemist proefwerk op een ander moment kan inha-
len. De mogelijkheden zijn eindeloos. Steeds gaat het erom mantelzorgers zoveel mogelijk in hun dage-
lijks leven te bereiken en dat steuntje te bieden. Veel partijen kunnen een rol spelen. Maar daar valt nog 
wel wat winst te behalen. 
 
Als beroepskrachten en vrijwilligers in allerlei leefgebieden meer oog hebben voor mantelzorgsituaties 
kunnen zij al in een vroeg stadium meedenken over oplossingsmogelijkheden. En mantelzorgers helpen 
om hun eigen netwerk daarbij in te schakelen. Of hen op een andere manier begeleiden om hun positie te 
verbeteren. Hiervoor zijn geen grote veranderingen in het werk nodig. Het Knooppunt bekijkt samen met 
de beroepskrachten en vrijwilligers hoe zij vanuit hun eigen werkzaamheden mensen kunnen faciliteren 
om prettig te mantelzorgen.  
 
Het Knooppunt maakt dus Vinden, Versterken en Verlichten beter mogelijk bij de stakeholders. Door een 
bewustwordingsproces bij hen op gang te brengen en mantelzorg op hun netvlies te krijgen, kunnen zij op 
hun beurt de mantelzorgers vinden. En door hen te helpen bij het bedenken van manieren om mantelzor-
gers een steuntje te geven, kunnen zij verlichting en versterking bieden.  
Waar nodig kan het Knooppunt rechtstreekse ondersteuning aan mantelzorgers bieden, zowel individueel 
als in groepen. 
 
Verbinden 
Ten slotte is Verbinden bij uitstek een meer rechtstreekse taak voor het Knooppunt. Het verknoopt de 
formele en de informele zorg. Tevens vervult het Knooppunt een makelaarsfunctie als spin in het web 
met alle expertise op het terrein van mantelzorgondersteuning. Er zijn veel activiteiten waar (met enige 
aanpassing) mantelzorgers baat bij zouden kunnen hebben. Een cursus tiltechnieken voor verzorgenden 
bij een instelling kan van nut zijn voor de mantelzorgers die thuiszorgmedewerkers tegenkomen. Lotge-
notencontact voor de zusjes en broertjes van CJG-cliënten kan interessant zijn voor de jongeren die een 
jongerenwerker kent. De repetities van een koor kunnen mantelzorgers de nodige adempauze bieden, 
zolang iemand intussen op hun zorgvrager let. Het Knooppunt is continu alert op dit soort samenwer-
kingskansen van haar partners van wie de een al meer ‘mantelzorgminded’ is dan de ander. � 


