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Innovatie in arbeidsparticipatie

Voorwoord
De signalen en verhalen zijn er al heel lang. Mantelzorgers van niet-westerse herkomst 
zijn vaak kwetsbaar, verkeren soms in een isolement en zijn onvoldoende in beeld bij de 
mantelzorgondersteuner. Het gevolg: stress en overbelasting.

Ik weet dit ook uit eigen ervaring. Ik ben mantelzorger voor mijn vader. De juiste steun 
bieden en zorg vinden vergt veel. Het kost veel tijd en energie naast een fulltime baan. 
Kortom: het valt niet mee om in deze tijden mantelzorger te zijn. En zeker niet voor 
kwetsbare, geïsoleerde mantelzorgers die een groot risico lopen op overbelasting. Deze 
mantelzorger heeft zorg nodig. 

Door de transitie vervalt het algemene beleid voor kwetsbare groepen. Het gevaar bestaat 
dat daardoor etnische diversiteit niet meer vanzelfsprekend op de agenda staat. Terwijl 
cultuursensitiviteit en zorg op maat juist zo belangrijk zijn, zoals ook uit deze handreiking 
blijkt. Vooral wanneer u mantelzorgers effectief wilt bereiken en ondersteunen in een tijd 
dat door bezuinigingen in de zorg de druk op hen juist alleen maar toeneemt. 

Overigens gaan de decentralisaties niet alleen over de transitie van overheidstaken naar 
een ander bestuursniveau. Het gaat ook om de transitie naar een andere manier van 
denken. De decentralisaties vragen om maatwerk. Ook en zeker aan deze geïsoleerde 
mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Zodoende biedt de transitie ook kansen 
om kwetsbare groepen te bereiken en te ondersteunen waardoor meer mensen kunnen 
participeren in onze participatiesamenleving. 

We hopen dat deze handreiking u kan inspireren om meer maatwerk te bieden. Zodat meer 
mantelzorgers van niet-westerse herkomst worden bereikt én ondersteund. 

Jamila Achahchah

Voorwoord
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Mantelzorgers van niet-westerse herkomst verlenen intensiever mantelzorg 
dan autochtone mantel zorgers. Gemiddeld zorgen zij 30 uur per week voor een 
familielid (of vriend), bij autochtone mantel zorgers ligt dat gemiddelde op 21 uur. 
Uit het onderzoek Zorgt u ook voor iemand (2011) blijkt dit verschil nog groter: 
de onderzochte mantel zorgers verlenen gemiddeld 44 uur per week mantelzorg.

Mantelzorgers1 herkennen zich niet altijd in de term ‘mantelzorger’ of ze zijn überhaupt niet bekend met 

deze term. Ze zoeken vaak geen ondersteuning en hulpverleners weten deze groep veelal niet (goed) te 

bereiken. Ze lopen hierdoor meer risico op overbelasting. En overbelasting heeft negatieve consequenties 

op de kwaliteit van zorg die ze verlenen. Daarnaast staan een verhoogd risico op burn-out en sociaal 

isolement als gevolg van de zware mantelzorgtaak, de emancipatie en participatie van deze zorg verlener 

in de weg. Dat is problematisch, zeker nu de eerste generatie vergrijst en daardoor ook de zorgbehoefte 

zal toenemen binnen deze doelgroepen. Volgens een recente schatting hebben in 2020 zo’n 38.000 

Nederlanders van niet-westerse herkomst dementie. In 2030 loopt dit aantal zelfs op tot 60.000. Het aantal 

mantelzorgers met een zware zorgtaak zal hierdoor stijgen.

Project Ondersteuning mantelzorg diversiteitsproof
In januari 2015 startte Kennisplatform Integratie & Samenleving met het project Ondersteuning mantel-

zorg diversiteitsproof. In het kader van dit project zijn er in 2015 twee expertmeetings georganiseerd.  

In de eerste bijeenkomst kwamen mantelzorgers van niet-westerse afkomst samen, bij de tweede 

de organisaties die deze mantelzorgers ondersteunen. Zij gingen 

met elkaar het gesprek aan over de knel punten en oplossingen die 

volgens hen nodig zijn. Medewerkers van een buurtteam in Utrecht, 

Zorgbelang Gelderland, Stichting U Centraal, Pharos en Movisie 

gingen hierover samen in gesprek. Diverse knelpunten passeerden de 

revue. Tegelijkertijd hadden de deelnemers veel ideeën en adviezen 

hoe die knelpunten opgelost kunnen worden. Uit de expertmeetings 

kwam naar voren dat het werkveld behoefte heeft aan een bundeling 

van deze kennis.

Waarom deze handreiking?
Het doel van deze handreiking is om zowel de professionele als 

vrijwillige ondersteuners van mantel zorgers inzicht te geven in 

de knelpunten die de mantelzorgers ervaren, ze handvatten te 

bieden om mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken 

en te ondersteunen. Deze handreiking komt daarbij tegemoet aan 

de vraag vanuit het werkveld naar een bundeling van kennis en 

adviezen. 

Voor wie?
We stellen deze handreiking beschikbaar aan professionals, vri j-

wil ligers en beleidsmakers in zorg en welzijn. In deze handreiking 

worden zij aangeduid als ‘de professional’.

Inleiding

WAT IS MANTELZORG?
Mantelzorg is zorg die niet in het kader 
van een hulpverlenend beroep wordt 
gegeven aan een hulpbehoevende door 
één of meerdere leden van diens directe 
omgeving, waarbij de zorgverlening 
direct voortvloeit uit de sociale relatie.2

HOEVEEL MANTELZORGERS ZIJN ER?
In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen 
die voor een ander zorgen. Binnen deze 
groep is enorm veel variatie. Bijvoorbeeld 
mensen die zorgen voor een partner, ouder 
of kind. Maar ook zijn er grote verschillen 
in de leeftijd van de mantelzorgers 
evenals zijn of haar culturele of religieuze 
achtergrond. Mantelzorgers van niet-
westerse komaf beginnen meestal veel 
jonger aan de zorgverlening en zorgen 
vaak over een langere periode.

1 In deze handreiking bedoelen we met ‘mantelzorgers’ specifiek mantelzorgers met een oorspronkelijk niet-westerse achtergrond. 
2 Definitie Nationale Raad voor de Volksgezondheid

1

1.1

1.2

1.3
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Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich vooral voor 
onder geïsoleerde mantelzorgers. Deze zorgverleners komen veelal uit lagere 
sociale klassen of zijn de Nederlandse taal niet machtig. Met als gevolg dat ze 
de ondersteuning niet weten te vinden of geen ondersteuning zoeken. Aan de 
andere kant sluit de ondersteuning en de manier waarop die wordt aangeboden, 
niet goed aan op de hulpbehoefte, ook bij hoogopgeleide mantelzorgers.

Vanzelfsprekende taak als vrouw
Het onderzoek Alleen slechte vrouwen klagen noemt deze moeilijk 

bereikbare groep ‘spilzorgers’. Deze spilzorgers zien het verzorgen 

van een familielid ‘als hun vanzelfsprekende taak als vrouw’. Dit 

komt voort uit wat zij als hun traditionele en religieuze morele plicht 

beschouwen. Hulp vragen zou betekenen dat ze als vrouw gefaald 

hebben. Een belangrijke reden waarom ze in geval van overbelasting 

geen ondersteuning en hulp bij hun zorgtaken zoeken of erover praten 

met familieleden. De grote loyaliteit en inzet van deze mantelzorgers 

wordt door de omgeving als vanzelfsprekend gezien. In Nederland 

wordt dit echter niet als vanzelfsprekend gezien waardoor een beroep 

gedaan kan worden op professionele zorg en ondersteuning. 

2 Wat gaat er mis?

“Ik moet eigenlijk solliciteren, maar 
wanneer ga ik dat doen? Ik heb hier 
echt geen tijd voor door alles wat ik 
aan het regelen ben. Mijn consulent 

heeft ook echt geen idee wat het 
betekent om een gehandicapt kind te 
hebben naast drie andere kinderen.”

Mantelzorger J., 28 jaar

2.1 “Logisch dat ik de mantelzorger ben 
voor mijn vader, ik ben de oudste in 
het gezin. Mijn broertjes weten niet 

hoe het moet en ik heb altijd gezorgd 
voor de familie.”

Mantelzorger H., 40 jaar
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Taal en jargon
Het goed formuleren van de zorgvraag blijkt ook een knelpunt. Veelal 

komt dit doordat de mantelzorger de Nederlandse taal niet goed 

beheerst of dat ze het jargon van de zorg niet kennen. Analfabetisme 

komt ook voor. Het blijkt bovendien dat informatie niet begrijpelijk en 

toegankelijk genoeg wordt gebracht.

Deze mantelzorgers hebben de neiging om zich bij het invullen van 

formulieren, wat nodig is om hulp te krijgen, minder assertief op te 

stellen. Het resultaat is dat de hulpverleners de problemen van deze 

mantelzorgers niet of niet tijdig herkennen. 

Hulpverlener weet ze niet (goed) te 
bereiken
Mantelzorgers voelen zich niet altijd begrepen door de hulp verleners. 

De oorzaak ligt volgens hen bij het feit dat profes sionals en vrij willigers 

onvoldoende oog hebben voor hun gebruiken, wensen en behoeften. 

Mantelzorgers en hulpverleners blijken beide anders te denken over 

wat goede, geschikte vormen van zorg en verzorging zijn. De mantel-

zorgers vinden dat hulpverleners een andere manier van ziekte- en 

zorgbeleving hebben of simpelweg te veel voor oordelen over andere 

culturen en gebruiken. Hierdoor kan er wantrouwen ontstaan ten 

opzichte van de hulpverlener. 

Generatiekloof
Een veelgehoord probleem is dat binnen gezinnen van niet- 

westerse herkomst een generatiekloof tussen de eerste en tweede 

generatie is ontstaan. De jongste generatie neigt naar meer individua-

listische op vattingen over zorg. Zij vinden het niet meer zo vanzelf-

sprekend dat zij zelf alle hulp verlenen, toch doen zij dit vaak wel 

uit respect voor hun ouders en om hen gezichtsverlies te besparen. 

Vader en moeder verwachten namelijk dat kinderen voor hen zorgen 

en willen niet door een vreemde worden verzorgd. 

“Mijn moeder heeft geen idee hoe de zorg 
werkt in Nederland. Het enige wat ze weet 
is dat de dokter haar kan helpen om beter 
te worden. Ik ga altijd mee om te vertalen, 
haar uitleg te geven en zaken voor haar te 

regelen. Ze is niet zelfredzaam.  
En weet je wat mij boos maakt, dat bij 

onze gemeente ik als mantelzorger niet 
mag vertalen voor mijn moeder. Zij moet 

zelf het gesprek voeren met de ambtenaar, 
zonder dat ik tussen kom.”

Mantelzorger K., 30 jaar

2.3

2.4

“Het probleem is het jargon van 
gemeenten. Ik moest nota’s lezen 

om te weten wat ze precies verstaan 
onder begeleiding. En ook hoe je de 

dingen die je doet een label geeft 
volgens het gemeentelijk beleid. 
Omgekeerde wereld, niet waar?  

Ik pas mijn taal aan gemeenten aan 
om de juiste zorg voor mijn moeder 

te kunnen regelen.”
Mantelzorger Z., 32 jaar

2.2

Lees het artikel (H)erken de verschillen: keiharde noodzaak 
over wat migranten vinden wat er mis gaat. 

“Je wordt van het kastje naar de 
muur gestuurd. Niemand weet wie 
mij kan helpen. Per toeval ontdekte 
ik dat de wijkverpleegkundige mij 
ook kan onder steunen. Voor mij is 

het zo’n grote chaos dat ik denk: laat 
maar, ik hoef geen steun.”

Mantelzorger K., 24 jaar

http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/herken-de-verschillen-keiharde-noodzaak-4236.html 
http://www.aandachtvooriedereen.nl/aandacht-voor-iedereen/herken-de-verschillen-keiharde-noodzaak-4236.html 
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Waarom krijgen geïsoleerde mantelzorgers geen (goede) 
ondersteuning?

 Ze vragen geen hulp, dit zou betekenen dat ze gefaald hebben.

 Mantelzorgers zijn onbekend met hoe zorg en ondersteuning is georganiseerd in Nederland.

 Door overbelasting hebben ze geen tijd om ondersteuning te vragen.

 De taalbarrière, het niet beheersen van het zorgjargon en gebrek aan assertiviteit.

 Mantelzorger en hulpverlening hebben andere definitie van ‘goede zorg’.

 Hulpverleners hebben te weinig oog voor gebruiken, wensen en behoeften van  
mantelzorgers. Ze missen in veel gevallen de vaardigheden om cultuursensitief te werken.

 Wantrouwen tussen mantelzorger en hulpverlener.

 Professionals hebben onvoldoende vaardigheden om de problemen van deze mantelzorgers 
tijdig te herkennen en, wanneer nodig, door te verwijzen naar de gespecialiseerde zorg. 

 Professionals hebben te weinig kennis over de culturele achtergronden van deze doelgroepen. 

Onzekerheid en gebrek aan mondigheid
Participatie, dus meedoen en mondigheid, blijkt een vereiste om 

gemeentelijke ondersteuning te  krijgen. Dit participatieproces gaat 

voor deze doelgroepen echter vaak te snel. De behoeften van deze 

kwetsbare groepen zijn niet bekend bij gemeentes. Vaak óók omdat ze 

niet mondig (genoeg) zijn en de weg niet weten waardoor ze bij voor-

beeld geen klachten indienen.

Veel mantelzorgers voelen zich onzeker in het regelen van zorg en 

steun voor zichzelf of voor hun familieleden. Ze missen veel informatie,  

weten niet hoe systemen werken en weten niet hoe ze moeten 

omgaan met deze onbekendheid.

“Ik ben ondernemer in de zorg 
en ik krijg vaak vragen om dingen te 

regelen voor mijn cliënten.  
Ze proberen het wel zelf maar wanneer 
het niet lukt, komen ze toch bij mij. Zorg 
is niet van zelfsprekend, je moet mondig 

zijn, assertief en overtuigend kunnen 
spreken om ondersteuning te krijgen.”

Een zorgprofessional 

2.5

“Ik ben 20 jaar en in Nederland geboren en 
getogen. Samen met m’n zus zorg ik voor 
mijn vader. Ik voel me heel vaak onhandig 

in gesprekken of in de procedures.  
Als ik met m’n vader naar een belangrijk 

gesprek ga met een arts, dan neem ik het 
gesprek op om later met m’n zus ernaar 

te luisteren. Ik voel me onzeker in het 
gesprek, ik weet ook niet welke vragen ik 
moet stellen. Als je alleen maar knikt dan 

denkt de dokter dat alles duidelijk is terwijl 
dat niet zo is.” 

Mantelzorger I., 20 jaar
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Als zorgprofessional moet u uitzoeken wat de behoeften zijn van deze 
mantelzorgers en daarop als informatie verstrekker inspelen. Dat betekent 
dat als u deze doelgroep wilt bereiken, u ze actief moet benaderen. Immers, 
mantelzorgers weten niet wat u ze kunt bieden. Voor u de taak om het aanbod 
aan ondersteuning bekend te maken.

Op deze manieren kunt u de mantelzorgers bereiken: 

 Leg actief huisbezoeken af. Face-to-face contact bij deze doelgroep is belangrijk omdat de informatie 
op deze manier direct aankomt. Bovendien komt u zo meteen in de leefwereld van de mantelzorger 
waardoor u een betere inschatting kunt maken van de ondersteuning die zij nodig hebben. 

 Ga naar ‘zorgplekken’. De wachtkamer van de huisarts, apotheken, zorgcentra en ziekenhuizen zijn goede 
plekken om bijvoorbeeld fotomateriaal en posters te verspreiden. Denk daarnaast ook aan wijkcentra, 
moskeeën scholen, sportverenigingen en kinderdagverblijven. 

 Maak een sociale kaart van alle ondersteuners. Geef hierop aan welke ondersteuningsmogelijkheden er 
zijn in de gemeente, het dorp of de wijk. 

3 Tips om geïsoleerde 
mantelzorgers te bereiken
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 Vraag mensen of ze voor iemand zorgen in hun naaste omgeving. Niet iedereen is namelijk bekend met 
de term ‘mantelzorger’.  

 Zorg dat uw boodschap duidelijk overkomt. Hierbij is het van belang dat u de informatie kort en bondig 
formuleert en zo nodig moet herhalen als de boodschap niet overkomt. Pas uw taalgebruik aan op de 
doelgroep. 

 Bezoek informatiebijeenkomsten over ziektebeelden voor Nederlanders van niet-westerse herkomst. 
Denk aan voorlichtingsavonden over hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, hepatitis, Alzheimer en 
dementie. Op dergelijke bijeenkomsten kunt u de doelgroep informeren over de mogelijkheden voor 
zorg en ondersteuning.

 Leg contacten met sleutelfiguren. Sleutelfiguren hebben het vertrouwen van de doelgroep en kunnen 
u introduceren. Contact met sleutelfiguren kunt u leggen via moskeeën, kerken, zelforganisaties en 
culturele verenigingen of tijdens culturele ontmoetingsbijeenkomsten. 

 Informeer nieuwkomers (met name vluchtelingen) tijdens inburgeringsprogramma’s. Laat ze 
kennismaken met de zorgopvattingen en hulpmogelijkheden zoals die gelden in Nederland. En leg 
daarbij de nadruk op de kwestie mantelzorg. 
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Heeft u eenmaal contact met de mantelzorger, dan is het zaak dat uw 
ondersteuning aansluit bij zijn of haar behoefte en beleving. Anders bent u niet 
in staat om goede ondersteuning te bieden. U kunt de volgende stappen nemen:

Weet wie tegenover u zit 
Dit begint met een cultuursensitieve houding. Hiervoor moet u als professional weten wie tegenover u zit. 

Dit kan betrekking hebben op specifieke aandachtspunten zoals de religieuze of culturele achtergrond van 

de mantelzorger. Een simpel voorbeeld is dat u bij het intreden van het huis van een islamitische mantel-

zorger uw schoenen uittrekt. Of dat u niet automatisch naar het keukentafel loopt voor het zogenaamde 

keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek wordt in bepaalde culturen als ongastvrij beschouwd, de 

keuken is geen plek om iemand te ontvangen. Basiskennis van de religie en of cultuur van de mantelzorger 

helpt u verder in het contact. Stel bij een eerste kennismakingsgesprek open vragen om de mantelzorger 

beter te leren kennen. Pas daarbij uw taalgebruik zoveel mogelijk aan op degene die tegenover u zit. 

Op pagina 13 krijgt u praktische tips over cultuursensitief werken in de praktijk.

4 Hoe ondersteunt u 
mantelzorgers?

Stap 1
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Achterhaal wat goede zorg is
Wat is goede zorg? Wat men daaronder verstaat, verschilt per persoon. Bovendien wordt ‘zorg’ of ‘het 

zorgen voor iemand’ verschillend beleefd en ervaren. Dat betekent dat u de mantelzorger moet vragen naar 

wat hij of zij verstaat onder ‘goede zorg’. Zowel op persoonlijk niveau als op hoe zij die beleeft vanuit een 

religieuze en of culturele achtergrond. 

Het is goed mogelijk dat een mantelzorger de zorg over een familie-

lid als belastend ervaart maar daar niet aan toegeeft omdat vanuit een 

cultureel achtergrond het gezien wordt als haar taak. De mantelzorger 

kan ondersteuning als falen ervaren vanuit haar culturele rol als ver zor-

ger. Dit kan op zijn beurt spanning geven en de mantelzorger nog meer 

belasten. Om die reden moet maatwerk geboden worden waarbij ener-

zijds rekening wordt gehouden met de wensen van de mantelzorger en 

anderzijds gekeken wordt naar de mogelijkheden voor die wensen vanuit 

uw ondersteuningsaanbod. 

Zet de cultuursensitieve bril ook af!
Heeft u de cultuursensitieve bril opgezet, dan moet u die af en toe ook weer afdoen. U moet de mantel-

zorger namelijk niet uitsluitend door een cultureel-religieuze bril zien. Sommige behoeften en gebruiken 

kunnen ook voortkomen uit motieven die te maken hebben met bepaalde tradities of met de economische 

positie of het opleidingsniveau. Deze kunnen ook persoonlijk van aard zijn en niets te maken hebben met 

de gebruiken van de betreffende etnische groep. Als u constant de focus legt op de religieuze of cultu-

rele achtergrond van de mantelzorger, is de kans groot dat u voorbij de individuele wensen en behoeften 

van de mantelzorger kijkt. Daarnaast spelen ook factoren zoals leeftijd, 

de mate van kennis van hoe de zorg in Nederland werkt evenals het beeld 

dat iemand heeft van u als professional een rol op de vraag of iemand wel 

of niet ingaat op de door u geboden zorgondersteuning en hoe die zorg-

ondersteuning ervaren wordt.

Stap 2

Stap 3

“Wij leven in een samenleving 
waarin het niet als vanzelfsprekend 
wordt gezien en dus een beroep kan 

worden gedaan op professionele 
zorg. Help de mantelzorger te 

expliciteren welke taken die 
verricht op een dag, dit helpt bij het 

aanvragen van zorg.” 
Zorgprofessional 

“Het eerste wat je moet doen is 
vergeten dat ik zwart ben.  

Ten tweede mag je nooit vergeten dat 
ik zwart ben.”

mantelzorger H., 40 jaar

WAT IS CULTUURSENSITIVITEIT?
Cultuursensitief werken verwijst naar het proces waarin een aanbieder 
in het aanbod rekening houdt met de cultuur van de vrager, en daarbij 
zijn cultuur als een relevante factor beschouwt. Dat betekent dat hij 
oog heeft voor etnische achtergronden maar ook relaties en verbanden 
daar tussen ziet. Het is daarom van belang na te denken over alle 
aspecten die daarmee van doen hebben. Van opvattingen over wat 
goede zorg is, de knelpunten in de communicatie tot aan rekening 
houden met de verschillende gewoonten en gebruiken. 
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Bied maatwerk
Uiteindelijk kan cultuursensitiviteit slagen als het leidt tot maatwerk. Dat wil zeggen dat het aanbod passend 

wordt gemaakt op de zorg. Maatwerk komt neer op aandacht voor de context, het betekent tegelijkertijd: 

 Bewust zijn van je eigen vooroordelen, ideeën en gevoelens.

 Opmerken wat opvalt over de ander en afstemmen op hun aannames.

 Het gebruik van alle zintuigen om situaties waar te nemen.

 Het bekijken van de situatie vanuit diverse invalshoeken (zicht hebben op zogenoemde parallelprocessen).

 Aandacht geven aan de context om te helpen bij interpretatie.

 Het creëren van nieuwe ‘mental maps’.

 Het opzoeken van nieuwe informatie om die ‘mental maps’ te bevestigen.

 Het creëren van nieuwe categorieën en het opnieuw categoriseren van andere.

Stap 4

DIT IS NODIG VOOR MAATWERK

Inzet en betrokkenheid zijn doorslaggevend.

Erkenning van de inzet van de ander.

Ken uw uitgangspunten.

Werk aan vertrouwen en de relatie.
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Zorg dat u als professional oog hebt voor de wensen en gebruiken van mantelzorgers. Wees u bewust 
van de eigen percepties en vooroordelen die u hebt ten opzichte van andere culturen. Leer elkaars 
ideeën over zorgopvattingen kennen en achterhaal elkaars achtergronden van bepaalde wensen en 
behoeften. 

Wees gemotiveerd! De wil om te werken met etnisch culturele minderheden vraagt om een zekere 
inspanning. Doorslaggevend is een houding van oprechte betrokkenheid en inzet. ‘Fouten’ mogen 
gemaakt worden. Uiteindelijk ziet de ander uw betrokkenheid en inzet die voor tachtig procent tot 
uiting komt in uw lichaamstaal: stem, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding. 

Definieer samen wat er wordt verstaan onder goede zorg. U hebt echter diverse meningen en 
oplossingen en er wordt verschillend over gedacht, u moet naar alle tonen luisteren en op basis 
daarvan een oplossing bedenken.

Geef de mantelzorger het gevoel dat ze meetelt, dat ze er mogen zijn. Vooral oudere mantelzorgers 
hebben last van statusverlies; in eigen land waren ze iemand en hier soms niemand. Toon respect 
voor wie ze zijn geweest en geef dat waarde.

Bied zo nodig hulp bij het invullen van aanvraag- en inschrijfformulieren, bij het aanvragen van een 
indicatie, het regelen van de ziektekostendeclaraties en dergelijke. Een groot aantal zorgvragers en 
mantelzorgers vindt dit te ingewikkeld. Dit kan te maken hebben met analfabetisme en een laag 
opleidingsniveau.

Bij communicatieproblemen: blijf benaderbaar en sluit uw deuren niet omdat u mantelzorgers niet 
begrijpt. Neem de tijd en herhaal uw boodschap. Toon begrip voor taalproblemen en zoek naar een 
juiste reactie. 

Bouw een vertrouwensband. Vertrouwen is nodig om een goede relatie tussen zorgvrager en 
zorgbieder te laten ontstaan. Dit kost tijd, energie, actieve inzet en het nakomen van beloften.

5 Cultuursensitief werken:
14 adviezen

1

2

3

4

5

6

7



14Handreiking Mantelzorg

Rooster standaard een dubbel consult in of plan de gespreksduur niet te krap. De praktijk 
leert dat deze tijd voor meestal nodig is om uit te kunnen leggen wat er aan de hand is en om 
oplossingsmogelijkheden en mogelijke vervolgstappen te bespreken.

Ondersteun een gesprek met foto’s en andere afbeeldingen. Dit kan zinvol zijn als iemand de 
Nederlandse taal niet helemaal machtig is. 

Houd het klein, werk op maat. Goede zorg heeft oog voor verschillen. 

Neem het individu als uitgangspunt; wees niet bang om vragen te stellen en vooronderstel niet te 
veel.

Probeer te luisteren naar de vraag achter de vraag. U moet achterhalen wat ze willen en wat u voor 
ze kunt doen. Zeg niet: ‘U hoort nog van me.’ 

Ken uw sociale kaart om snel en gericht te kunnen doorverwijzen.

Heb inlevingsvermogen: probeer u te verplaatsen in de situatie van de ander.

8

9

10
11

12

13
14
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6 Goede praktijkvoorbeelden
Drie inspirerende voorbeelden uit de praktijk die mantelzorgers op een goede 
manier wisten te bereiken en ondersteunen.  

Carinova Deventer: Kleurrijk doorbreken
Carinova Deventer deed in 2011 en 2012 mee aan het project Kleurrijk doorbreken van Mezzo. 

Netwerkcoaches werden ingezet om het netwerk van mantelzorgers te verbreden en hun eigen kracht 

te versterken. Carinova startte met het scholen van Turks-Nederlandse mantelzorgers en zorgvrijwilli-

gers. Kern van de scholing was het breder leren kijken naar eigen taken en belasting. Vervolgens werden 

de vrijwilligers getraind als netwerkcoach. Deze aanpak leidde ertoe dat de Turks-Nederlandse mantel-

zorgers meer handvatten kregen om steun te vragen binnen hun eigen netwerk, wat ervoor zorgt dat zij zelf 

minder belast zijn. De netwerkmethodiek is nu een integraal onderdeel geworden van de ondersteuning 

die Carinova biedt.

Bron: Mezzo

Stichting BMP: AMWAHT
Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst, dat is waar AMWAHT voor staat. In dit project 

worden ‘migranten-vrouwen’ opgeleid om andere mantelzorgers te bereiken en te betrekken bij plaatse-

lijke netwerken en lotgenotengroepen. De aanpak biedt verscheidene aanknopingspunten om binnen de 

Nederlandse zorg beter gebruik te maken van de kennis en de ervaring van deze mantelzorgers. Dit project 

is beloond met de Agis Zorgverbeteraarprijs 2009. 

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting BMP.

Dona Daria en JSO: Hoezo Mantelzorg?
‘Hoezo mantelzorg? We zorgen gewoon voor elkaar.’ Dat is de naam van het project van Dona Daria, JSO 

en partners in het Rotterdamse Overschie en Feijenoord. In deze twee gebieden in Rotterdam stimuleren 

ze bewustwording van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Daarnaast wordt ingezet op verbin-

ding tussen deze partijen op gebiedsniveau. De kracht van het project zit vooral in de werkwijze: deze is 

participatief. Het project is erop gericht aan te sluiten bij ideeën en initiatieven die door de partners in de 

wijk worden aangedragen om zo groot mogelijk draagvlak te krijgen en de doelstelling te kunnen verwezen-

lijken. De vrijwilligers die aan dit project meewerken, en soms ook mantelzorger zijn of zijn geweest, weten 

de verborgen mantelzorgers te vinden en hun vertrouwen te winnen.

Kijk voor meer informatie op de website van JSO.

https://www.mezzo.nl/uploads/download/5465ead865140.pdf
http://www.stichtingbmp.nl/cms/projecten/amwaht
http://www.jso.nl/kennisbank/handreiking-hoezo-mantelzorg/
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Op deze websites vindt u meer informatie over mantelzorg.  

www.elanexpertise.nl 

www.expertisecentrummantelzorg.nl 

www.invoormantelzorg.nl  

www.kis.nl/dossier/mantelzorg 

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl 

www.mantelzorgmakelaar.nl 

www.mezzo.nl 

www.movisie.nl/kennisdossiers/informele-zorg  

www.werkenmantelzorg.nl

www.vilans.nl/thema-informele-zorg.html 

7 Websites

http://www.elanexpertise.nl 
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl 
http://www.invoormantelzorg.nl  
http://www.kis.nl/dossier/mantelzorg 
http://www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl 
http://www.mantelzorgmakelaar.nl 
http://www.mezzo.nl 
http://www.movisie.nl/kennisdossiers/informele-zorg  
http://www.werkenmantelzorg.nl
http://www.vilans.nl/thema-informele-zorg.html 
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Geraadpleegde literatuur
Alleen slechte vrouwen klagen

Factsheet ontspoorde mantelzorg

Informele zorg in Nederland

Kleurecht maatwerk

Natuurlijk, een netwerkcoach voor allochtone mantelzorgers. Verhalen uit de praktijk.

Ondersteuning van allochtone mantelzorgers

Op zoek naar weerkaatst plezier

Verkennend onderzoek naar inwonende zorg migranten: wat zijn dilemma’s? 

Zorgt u ook voor iemand?

https://www.movisie.nl/publicaties/alleen-slechte-vrouwen-klagen
https://www.movisie.nl/publicaties/factsheet-ontspoorde-mantelzorg
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Informele_zorg_in_Nederland
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/publicatie-kleurecht-maatwerk.html
https://www.mezzo.nl/uploads/download/5465ead865140.pdf
http://www.kis.nl/publicatie/ondersteuning-van-allochtone-mantelzorgers
http://dare.uva.nl/document/2/66495
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/Verkennend-onderzoek-naar-inwonende-zorgmigranten-wat-zijn-dilemmas.html
http://www.stichtingbmp.nl/cms/sites/default/files/pdf/Zorgt-u-ook-voor-iemand.pdf
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