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Inzet van 
vrijwilligers 

Wist u dat...

...  het aantal vrijwilligers van Markant nog steeds groeit? In 2016 waren het 
er 630.

...  in 2016 drie vrijwilligerscoördinatoren zijn getraind in Kids’ Skills, 
waardoor zij vrijwilligers beter kunnen begeleiden bij gedrags- of 
opvoedingsproblemen van kinderen?

...  Markant in 2016 gestart is met een pilot om ’s nachts vrijwilligers in te 
zetten bij mensen met dementie?

Vrijwilliger Jeroen is in het 
dagelijks leven makelaar: 

“Ik ben dit vrijwilligerswerk 
gaan doen omdat ik na het 
overlijden van mijn moeder 
iets terug wilde doen voor de 
maatschappij. Met een paar uur 
per week maak je mensen heel 
erg blij. Meer nog dan uit mijn 
werk, haal ik hier voldoening 
uit.” 

In 2016 hebben we in 810 situaties vrijwilligers ingezet. 
Zo kwamen vrijwilligers Jeroen en Cynthia wekelijks 
over de vloer bij het echtpaar Leemeijer. 

Mevrouw Leemeijer: “Voor mij en mijn man is het heerlijk dat Jeroen en Cynthia 
hier komen. Mijn man geniet van de autotochtjes die Jeroen met hem maakt en van 
de gezelligheid die Cynthia meebrengt. Mijn man heeft acht weken in het ziekenhuis 
gelegen. Nu hij weer thuis is, is hij angstig om alleen te zijn. Hij vindt het naar als 
ik weg moet voor een boodschap of eens iets voor mezelf wil doen. Even naar de 
kapper bijvoorbeeld of koffie drinken met mijn schoondochter. Dat Jeroen en Cynthia 
hier komen, betekent voor mij dat ik weer een stukje vrijheid heb teruggekregen. 
Als zij hier zijn kan ik met een gerust hart weg voor een boodschap of kan ik er eens 
even uit.”
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Ondersteuning   
van mantelzorgers 

Mevrouw Kooij:

“Zonder mijn broers, maar 
ook zonder mijn vriendinnen 
zou ik het niet redden”.

Wist u dat...

...  in 2016 de e-learning ‘En nu jij!’ werd gelanceerd, voor jonge mantelzorgers  
van 12 tot 25 jaar?

…  in 2016 een training werd ontwikkeld, speciaal voor mantelzorgers die de 
zorg combineren met een betaalde baan?

...  1590 mantelzorgers onze nieuwsbrief ontvangen met handige tips voor 
ondersteuning?

...  40 zwaar- tot overbelaste mantelzorgers in 2016 de cursus De zorg de 
baas hebben gevolgd?

Fatou, mantelzorger, volgde de cursus 
De zorg de baas: “Ik heb weer energie 
gekregen en voel me sterker”.

Markant werft en traint vrijwilligers om mantelzorgers 
(tijdelijk) te ontlasten. Zo kunnen mantelzorgers de 
zorg langer volhouden en kan de verzorgde langer  
thuis blijven wonen. Dat geldt ook voor 
mevrouw Kooij (72).

Mevrouw Kooij (72): “Mijn broers zorgen fantastisch voor mij. Ze staan altijd 
voor mij klaar. Twee jaar geleden werd ik ernstig ziek. Ik woon alleen. Daarom 
is het zo fijn en zo’n geruststelling dat ik altijd op hen kan rekenen. Zonder 
mijn broers, maar ook zonder mijn vriendinnen, zou ik het niet redden. 
Mijn broer Hans gaat ondanks een drukke baan en zijn gezin, mee naar elk 
ziekenhuisbezoek en doet mijn regelzaken en administratie. Mijn broer Peter 
haalt de grote boodschappen en rijdt mij overal naartoe. Ik voel mij een 
gezegend mens.” 

http://www.ennujij.nl
http://www.ennujij.nl
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Kennis delen  
met professionals 

Willemien Stena van MaDiZO 
over de training die zij volgde: 

“Je gaat op een andere manier 
kijken naar de hulpvraag van de 
klant. Mijn kennis op het gebied 
van voorzieningen voor mantel-
zorgers is verruimd. Heel nuttig!”

Wist u dat...

...  we in 2016 i.s.m. pedagoog Esther Geurts de 
training over jonge mantelzorgers hebben 
ontwikkeld, met bijbehorend handboek?

…  we in 2016 kennisdeling hebben aangejaagd 
over rouw en verlieservaringen bij 
mantelzorgers?

…  in 2016 onderzoek is gestart naar de ervaringen 
van mantel zorgers met een niet-westerse 
migratie geschiedenis in de samenwerking met 
professionele zorgverleners?

Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning  Amsterdam, onderdeel van 
Markant, brengt kennis over mantelzorg in Amsterdam bij elkaar en draagt 
deze over aan professionals in zorg en welzijn. 

In 2016 bereikten we 740 professionals met 56 bijeenkomsten, over mantelzorgondersteuning in het algemeen, 
maar ook over specifieke thema’s, zoals respijtzorg, jonge mantel zorgers, werkende mantelzorgers, samenspel, 
verlies ervaringen van mantelzorgers en ontspoorde mantelzorg. 
In de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost droegen we onze kennis van mantelzorg ondersteuning over op maat-
schap pelijk werkers. Ook dachten we met de gemeente en stads delen mee over mantelzorgthema’s: we deden 
onder zoek, verzamelden nieuwe informatie en gaven advies.

Owen Gordon, casemanager in de ggz, volgde de training voor jonge mantelzorgers. “Het was een wake-up call: 
als je de definitie strak hanteert, dan kom je bij mijn doelgroep eigenlijk altijd jonge mantelzorgers tegen. Ik zie 
veel gebeuren dat kinderen in meer of mindere mate rollen op zich nemen, of toebedeeld krijgen. Dat kan leiden 
tot parentificatie (rolomkering red.) en dat is niet zonder risico’s. De training heeft ertoe geleid dat we ons 
realiseerden: ‘Wacht eens even, daar moeten we veel scherper op zijn’. Nu signaleer ik zoiets meteen in het gezin.”
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Innovatieve 
producten

Ons werk werd in 2016 mogelijk gemaakt door:

Gemeente Amsterdam

Gemeente Diemen

Ministerie van VWS 

RCOAK

Fonds Sluyterman-van Loo

en op projectbasis door diverse opdrachtgevers.

Nieuwe tools, ontwikkeld in 2016

–  Online cursus ‘En nu jij!’ voor jonge mantelzorgers 
–  Training & handboek over jonge mantelzorgers
– Train de trainer over werkende mantelzorgers voor professionals
– Training ‘Werk en mantelzorg combineren’ voor mantelzorgers
–  Mantelzorgcheck voor professionals in zorg en welzijn 

http://www.ennujij.nl
http://www.markant.org/assets/2015/05/Handboek-JMZ-20160923.pdf
http://www.markant.org/agenda/train-de-trainer-werk-en-mantelzorg-combineren/
http://www.markant.org/assets/2017/05/MARKANT_werkenMantelzorger__LR.pdf
http://www.markant.org/assets/2016/11/Mantelzorgcheck-voor-beroepskrachten-in-zorg-en-welzijn_Markant.pdf
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