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Onze ref: 2017-01-02  
Betreft:  Jeugdige mantelzorgers 
Datum:  3 januari 2017 
 
Geacht college, 
 
In deze brief willen we graag ongevraagd advies geven over de begeleiding van jeugdige mantelzorgers 
binnen de gemeente Rijssen-Holten.  De werkgroep mantelzorg van de gemeente heeft een gesprek gehad 
met Helma Boorsma, consulent jonge mantelzorgers. Helma is een enthousiaste en bevlogen consulente. Zij 
heeft ons uitleg gegeven over haar werkzaamheden en de uitdagingen die er liggen. 
 
De ASD adviseert om over de volgende punten na te denken en dit verder in het actieplan mantelzorg te 
verwerken voor de komende twee jaar: 

• Het mantelzorg compliment ook voor de jonge mantelzorgers beschikbaar stellen is een schot in de 
roos. (niet elke gemeente doet dit). Door dit compliment komen ook meer jonge mantelzorgers onder 
de radar van de gemeente en de consulenten. 

• De activiteiten die georganiseerd worden door de consulenten voor deze groep wordt in Rijssen-
Holten heel erg goed bezocht. Helma sprak van het feit dat de gemeente zelfredzaam zou kunnen 
zijn in dit onderdeel (het is nu een regionaal georganiseerde groep). Tijdens bijeenkomsten komt de 
grootste groep uit onze gemeente en als het binnen de gemeentegrenzen wordt gehouden zelfs 
meer dan 80% die uit eigen gemeente deelnemen. 

• Jonge mantelzorgers zijn heel blij met bijeenkomsten, want dan kan men even zichzelf zijn, ze 
hoeven niet uit te leggen wat het is een jonge mantelzorger te zijn en begrip van de vrienden of 
omgeving te vragen. 

• Hoe wordt de jonge mantelzorger herkend op school? Er is een voorstelling gemaakt om op scholen 
de leraren, mentoren en leerlingen beter inzicht te laten krijgen in de wereld van de jonge 
mantelzorgers. Een aantal mantelzorgers hebben mede vorm gegeven aan dit stuk door situaties 
waar ze tegenaan lopen in te brengen en die zijn vertaald naar deze voostelling. De gemeente kan 
een rol spelen om het bij de schooldirectie van harte aan te bevelen om deze voorstelling te laten 
spelen. Na afloop wordt er per klas met hun mentor hierover gesproken. Daarbij is er begeleiding van 
o.a. de consulenten. Dit zorgt voor meer begrip voor deze groep leerlingen en laat leraren en vooral 
mentoren kennis maken met facetten waar jonge mantelzorgers tegen aanlopen en hoe ze deze 
jonge mantelzorgers eventueel kunnen herkennen. De eerste voorstelling is gespeeld en een ieder is 
erg onder de indruk. 

• Het is van essentieel belang dat een jonge mantelzorger leert wie hij / zij zelf is. Een grote groep gaat 
in de zorg aan de slag als het om betaald werk gaat. Daar zijn ze mee bekend, maar Helma geeft 
aan dat dit eigenlijk geen goede keuze is. Dan blijven ze in hetzelfde kringetje, niet nagedacht over 
wie ze eigenlijk zelf zijn en hebben een burn-out op hun dertigste. Een eigen identiteit is belangrijk. 
Ga in gesprek met de consulenten hoe hier verder aan gewerkt kan worden. 

• De groep jonge mantelzorgers die de consulenten bezoeken zijn vanaf 8 jaar tot ongeveer 25 jaar. 
Hierna komt er een groot gat. Deze groep jonge mensen, zo begin 30 is bezig zich te ontwikkelen, 
vormt een gezin, gaat de maatschappij in en heeft een mantelzorg taak die vaak niet over gaat. Voor 
deze groep is er weinig ter ontspanning, maar wel een heel druk leven. Deze groep sluit nog niet aan 
bij de oudere mantelzorger die graag een kopje thee drinkt met elkaar of een haak- en breiclub o.i.d. 
vormen. Een meer actieve groep opzetten, even weg, lekker bezig zijn met gelijkgestemden. Een 
mooie uitdaging om daar mee aan de slag te gaan. 

 
Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


