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Mantelkracht biedt perspectief 
aan mantelzorgers
Het Vlaamse beleid wil de zorg bij de samenleving leggen. Om deze vermaatschappelijking mogelijk te maken is 
er intensievere en meer gestroomlijnde samenwerking tussen verschillende partners nodig. Het lokale bestuur 
kan de mantelzorgers hierin een handje toesteken.

tekSt en beeld jerOen knaeps

De 600.000 tot een miljoen Vlaamse 
mantelzorgers zijn onmisbaar om 
de zorg in de samenleving moge-

lijk te maken. Dankzij hen kunnen veel 
mensen met een zorgbehoefte langer 
thuis blijven. De mantelzorger neemt 
immers taken op zich die anders bij 
professionele organisaties of de overheid 
terecht zouden komen. 
Maar mantelzorgers hebben het niet 
altijd gemakkelijk. Ongeveer een op 
de vier voelt zich ernstig overbelast en 
nog meer mantelzorgers hebben stress 
en zorgen. Ze verlangen naar praktische 
en emotionele ondersteuning, informa-
tie, respijtzorg en lotgenotencontact. 

De resolutie van het Vlaamse Parle-
ment betreffende de verbetering van de 
ondersteuning van mantelzorgers, aan-
genomen in 2017, mikt dan ook sterk op 
het inlossen van die behoeften. Daar-
naast deed Vlaams minister van Volks-
gezondheid Jo Vandeurzen met het eerste 
Vlaamse mantelzorgplan in 2016 al een 
oproep om mantelzorgers meer en beter 
te ondersteunen. Om duurzame mantel-
zorg mogelijk te maken stelt de minister 
meer dan honderd acties voor. Daarbij 
krijgen lokale besturen een belangrijke 
taak toebedeeld. Ze vormen een belang-
rijke, lokale ingangspoort om onder-
steuning aan te bieden. Lokale besturen 

zijn immers goed op de hoogte van de 
zorgbehoeften die er heersen en kunnen 
concrete en toegankelijke acties uitvoe-
ren. De rol van de lokale besturen in de 
ondersteuning van mantelzorg is daarom 
onmiskenbaar, zo formuleert het Agent-
schap Zorg & Gezondheid het in Een 
geïntegreerde zorgverlening in de eer-
ste lijn.

Coachingprogramma voor 
mantelzorgers
Lokale besturen ondersteunen de man-
telzorgers al op verschillende manie-
ren: via de mantelzorgpremies over de 
vele praatcafés tot de organisatie van 

mens en ruimte mantelzorg

Mantelzorgers hebben behoefte 
aan uitwisseling. Contacten 

met lotgenoten dragen bij tot 
draagkracht en kwaliteit van leven 

van de mantelzorgers en van de 
zorgbehoevende.
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respijtzorg, tijdelijke professionele hulp 
wanneer de mantelzorger even niet 
beschikbaar is. Complementair aan dit 
bestaande aanbod werkte Vonk3 van de 
Thomas More Hogeschool samen met 
mantelzorgers een nieuwe ondersteu-
ningsmethodiek uit. Vonk3 heeft naar 
een methode gezocht die aansluit bij de 
behoeften van de Vlaamse mantelzor-
gers, die wetenschappelijk gefundeerd is 
en die het lokale beleid in zijn werking 
kan opnemen. 
In de methode Mantelkracht vallen ver-
schillende van de aanbevolen acties uit 
het Mantelzorgplan samen, denk maar 
aan informatie verspreiden, lotgenoten-
contact, individuele coaching en psycho-
educatie. Een vaste coach begeleidt een 
kleine groep mantelzorgers, hij geeft hun 
de nodige informatie en ondersteunt en 
motiveert hen. Zo draagt het programma 
ertoe bij de draagkracht en de kwaliteit 
van leven van de mantelzorger op een 
duurzame manier te verhogen. Dit is niet 
alleen in het voordeel van de mantelzor-
ger zelf, maar ook in dat van de zorgbe-
hoevende. 

Ervaringen, mogelijkheden en 
valkuilen
Een blauwdruk van het coachingpro-
gramma Mantelkracht werd getest in 
de lokale dienstencentra De Ontmoe-
ting (Beerse) en Den Abeel (Mechelen). 
Voor de mantelzorgers die daaraan mee-
werkten, is het een geslaagd aanbod. Ze 
hebben nieuwe inzichten verworven en 
voelden zich gehoord en gesteund door 
de gemeente. Verschillende mantelzor-
gers vonden zo de kracht om weer en/
of meer aan hun eigen welzijn te den-
ken. ‘Het blijft natuurlijk moeilijk, maar 
dankzij Mantelkracht en de andere man-
telzorgers van de groep weet ik nu beter 
waarop ik moet letten om het te kunnen 
volhouden,’ zei een van de mantelzor-
gers in Beerse. En een mantelzorger in 
Mechelen haalde opgelucht adem, want: 
‘Ik heb geleerd dat ik ook eens iets voor 
mezelf mag doen.’
Een lokaal bestuur of organisatie die 
investeert in Mantelkracht, kan mantel-
zorgers uit de eigen regio beter onder-
steunen. Investeren in Mantelkracht wil 
echter ook zeggen dat een professional de 
tijd en ruimte krijgt om mantelzorgers 
aan te trekken en er intensief mee aan 
de slag te gaan. Gedurende een beperkte 
tijdsspanne werft en begeleidt deze coach 

mantelzorgers. En omdat mantelzorgers 
zelf thema’s uitkiezen, zal een coach ook 
enige voorbereidingstijd nodig hebben. 
Omdat niet elke organisatie zo’n coach in 
huis heeft, is het aan te raden binnen de 
verschillende diensten van de gemeente 
te zoeken of een externe coach aan te 
spreken. Het is nuttig het aanbod open 
te stellen voor mantelzorgers van ver-
schillende organisaties of regio’s, zodat 
er meer praktische en financiële draag-
kracht voor het project ontstaat. 
Kortom, Mantelkracht organiseren 
vraagt een inspanning, maar de erva-
ringen kunnen veel betekenen voor man-
telzorgers, als belangrijke partners in de 
zorg, en op die manier ook voor de per-
soon met zorgnood. En ook het lokale 
beleid heeft voordeel aangezien het meer 
rechtstreekse toegang heeft tot mantel-

zorgers. Door de eigen mantelzorgers 
beter te leren kennen krijgt het bestuur 
feedback over het bestaande lokale aan-
bod en kan het met die signalen aan de 
slag. ■
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 Mantelkracht. Coachingprogramma voor 

mantelzorgers is een boek vol praktische 

tips dat toegang geeft tot een openbare 

dropbox met nog meer instrumenten en 

oefeningen. 

 www.vonk3.be/onderzoek‑in‑de‑kijker

De vijf principes van Mantelkracht

1   Groeps- en individuele begeleiding
Het programma combineert groeps‑ en individuele bijeenkomsten. De groep is 
beperkt tot maximaal tien deelnemers en gesloten. Zo doorlopen de mantelzorgers 
als groep het proces en bouwen ze elke keer voort op de vorige bijeenkomsten. Door 
de groepsdynamiek vinden de mantelzorgers erkenning en herkenning bij elkaar. De 
mantelzorgers vormen een gemengde groep, net zoals de ziektebeelden waarmee 
ze geconfronteerd worden. Het gemeenschappelijke is het zorgen voor, dat is de 
bindende factor en de verschillen geven nieuwe inzichten. Omdat sommige thema’s 
niet in groep besproken zullen worden (te privé of enkel relevant voor één iemand), 
worden ook enkele individuele momenten met de coach ingelegd. 

2   Langdurige begeleiding
Via Mantelkracht wordt ingezet op een gezellig samenzijn, maar ook op reflectie en 
gedragsverandering. Daarom is het belangrijk lang genoeg met de groep aan de slag 
te gaan, bijvoorbeeld zes maanden. Hierin onderscheidt het programma zich van bij‑
voorbeeld praatcafés waar mensen ad hoc samenkomen. Tien groepsbijeenkomsten 
en een viertal individuele momenten vormen daarom een minimum. 

3  Continue evaluatie en inspraak 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de groep kiezen de man‑
telzorgers samen de thema’s die ze zullen bespreken. Deze thema’s – zoals stress, 
hulp van buitenaf of communiceren met familieleden of dokters – vinden ze inte‑
ressant, ze worstelen ermee of stellen er zich vragen bij. In vergelijking met vooraf 
opgestelde cursussen maken ze dus hun eigen programma op. 

4   Verschillende activiteiten
Mantelkracht is geen klassiek lesprogramma. Behalve informatie is er even veel (of 
meer) tijd voor reflectie, het uitwisselen van ervaringen en gezamenlijk onderzoek. 
Dit kan via teksten, oefeningen of gespreksrondes.

5   Positieve benadering
Mantelzorgers hebben het vaak heel zwaar. Om hun energie te geven is het belang‑
rijk dat de coach een positieve houding bewaart. Hij heeft enkele goede oefeningen 
achter de hand, zoekt niet eindeloos naar de oorzaken van problemen, maar kijkt 
naar wat mantelzorgers zin geeft.




