VORMINGSBUNDEL
‘MANTELZORGVRIENDELIJK
ONDERNEMEN’

Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van
het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.
Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be is deze vormingsbundel een van de producten
ontwikkeld in het kader van het ESF-project ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’. Dit project liep van maart
2013 tot maart 2015 binnen de opleiding Verpleegkunde van Howest met Herlinde Dely als promotor en Céline
Baele, Kaat Cornelis en Sarah Janssens als projectmedewerkers.
Het ESF-Agentschap daagt organisaties uit acties op te zetten die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam
verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het Agentschap verwerft en deelt kennis
zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. ESF komt tot dit resultaat door een
voortdurende samenwerking met partners. Meer info op www.esf-agentschap.be.
Om de leesbaarheid van deze vormingsbundel te behouden, wordt telkens in de ‘hij’-vorm geschreven wanneer
het om mantelzorgers/werknemers/werkgevers/… gaat. Uiteraard geldt dit alles zowel voor mannelijke als
vrouwelijke mantelzorgers/werknemers/werkgevers.
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INTRODUCTIE
De vormingsbundel ‘Mantelzorgvriendelijk ondernemen’ bestaat uit verschillende fiches met oefeningen rond het
thema werk en mantelzorg, gericht op alle actoren binnen de organisatie. Daarnaast biedt de vormingsbundel een
kant-en-klaar pakket vormingen aan die ingezet kunnen worden om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
te implementeren. Een eerste vorming binnen dit pakket betreft een infosessie voor het managementteam. In
deze infosessie maakt het managementteam kennis met het thema mantelzorg en hoe dit thema zich kan vertalen
in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Wanneer het managementteam het belang en de mogelijkheden
van dergelijk beleid onderkent en hierin wil investeren, kan ervoor gekozen worden om verder te gaan met
specifieke vormingen voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie (werknemers, rechtstreeks
leidinggevenden en management). Afsluitend volgt een algemene ‘verbindende’ vorming voor de drie
doelgroepen samen waarin het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid concreet vorm krijgt (visie, maatregelen,
cultuur van bespreekbaarheid, actoren, …). De output van het vormingstraject is met andere woorden een
gepersonaliseerd mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid dat in interactie met de verschillende actoren tot stand
is gekomen.
Aan het begin van iedere vorming wordt duidelijk geschetst welke aspecten aan bod komen, waarom daarvoor
gekozen is en hoeveel tijd ieder deelaspect in beslag neemt. Eveneens wordt per vorming het hoofddoel
omschreven; deze worden vervolgens opgesplitst naar concrete leerdoelen.
De werkvormen die gebruikt worden bij de verschillende vormingen zijn heel divers. Per opdracht wordt met
iconen gewerkt waarmee aangegeven wordt welke werkvorm gehanteerd wordt. Om de vormingsbundel zo
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, wordt er met een eenduidige structuur gewerkt. Er wordt telkens een korte
omschrijving gegeven en de doelgroep en de doelstellingen worden gepreciseerd. Ook wordt per fiche aangegeven
voor hoeveel deelnemers de oefening uitgewerkt werd, wat de geschatte duur van de oefening is en welk materiaal
noodzakelijk is om de oefening te kunnen uitvoeren. Verder worden de werkwijze en enkele ervaringen (review
en aandachtspunten) beschreven. De iconen die in onderliggende vormingsbundel gebruikt worden, zijn de
volgende:

Brainstorm

Interactief doceren

Actieve oefening

Groepsdiscussie

Reflectie

Quiz / test

Rollenspel

De vormingsbundel is hapklaar, maar kan desgewenst ook selectief toegepast worden. Wie als organisatie nog
aanvullende vormingen wil geven voor bepaalde doelgroepen binnen de organisatie of de standaardvormingen
met andere oefeningen wil uitbreiden, kan aan de hand van de extra fiches op het einde van de vormingsbundel
een eigen vorming creatief uitwerken.
Veel plezier met deze vormingsbundel!
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GEBRUIKSAANWIJZING
Deze
vormingsbundel
kan
gebruikt
worden
om
vormingsmomenten rond mantelzorgvriendelijk ondernemen te
organiseren. De vormingsbundel biedt een kant-en-klaar pakket
met bijhorend materiaal aan dat onmiddellijk door een HRmedewerker, externe consultant, vormingsmedewerker, interne
mantelzorgcoach, … gebruikt kan worden om organisaties te
begeleiden in het implementeren van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid. De vormingsbundel werd aangevuld met
fiches die telkens bijkomende opdrachten schetsen die
desgewenst ingezet kunnen worden in het traject naar een
mantelzorgvriendelijke organisatie. Zo kan een organisatie voor
een ‘light’ versie van het vormingsaanbod kiezen (een
standaardvorming), ervoor opteren om het traject intensiever te
lopen door de uitgewerkte vormingen aan te vullen met extra
opdrachten, of zelfstandig een vormingsmoment te ontwikkelen. Je kan met andere woorden een vorming
samenstellen van enkele uren tot enkele dagen, je legt als vormingsbegeleider zelf je eigen accenten en kan de
vormingen naar keuze aanpassen.
Het vormingspakket richt zich tot verschillende doelgroepen: managementteam, rechtstreeks leidinggevenden en
werknemers. Een goede kennis van de doelgroep is een belangrijke voorwaarde voor succes van dit
vormingspakket. Het is van belang dat je als vormingsbegeleider vooraf nadenkt over de inhoud en de soorten
werkvormen en deze waar nodig aanpast aan de groep waaraan je de vorming geeft.
Afhankelijk van de keuzes die je maakt (standaardvorming versus zelf samengestelde vorming) zal de tijdsduur van
de vormingen variëren. Het materiaal dat je nodig hebt om de vormingen te organiseren (PowerPointpresentaties,
reflectiebladen, …) vind je op de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be onder Start – Overzicht
tools – Vormingsbundel – Vormingsmateriaal.
Ieder vormingsmoment wordt afgesloten met een kort reflectiemoment. Deze reflectiemomenten zijn zowel voor
de deelnemers van de vorming als voor jou als vormingsbegeleider van belang. Je laat ze m.a.w. beter niet vallen.
Door de deelnemers te laten reflecteren, zorg je ervoor dat ze expliciet stil staan bij alle informatie die ze kregen
gedurende het vormingsmoment en wat dit hen geleerd heeft naar de praktijk toe. Bovendien kan het goed zijn
de deelnemers te laten uitspreken wat ze onthouden vanuit de vormingen. Ook jij als vormingsbegeleider kan
door het reflectiemoment tot inzichten komen. Wat is de deelnemers bijgebleven? Wat vonden ze interessant?
Wat vonden ze relevant?
Deze vorming is gericht op het sensibiliseren van organisaties m.b.t. het thema werk en mantelzorg en hoe een
managementteam mantelzorgvriendelijk kan ondernemen. Vormingen die focussen op andere aspecten, zoals
bijvoorbeeld communicatie kan u volgen in IVC Kortrijk, Interactie Academie, The Coaching Square, SD Works …
Succes!
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SCHEMATISCH OVERZICHT VORMINGSBUNDEL
Infosessie voor managementteam

Vorming voor managementteam

Duur: +/- 2uur
Doelstelling: Na afloop van deze infosessie erkent het managementteam van verschillende organisaties het
belang van het investeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Inhoud: Wat is mantelzorg? – Mantelzorg in onze maatschappij – Theoretisch kader rond mantelzorgvriendelijk
ondernemen – Getuigenissen ‘mantelzorgvriendelijke managers’ – Reflectie
Duur: +/- 2uur en 30 minuten
Doelstelling: Na afloop van deze vorming heeft het managementteam van een bepaalde organisatie een
organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen ontwikkeld. De deelnemers hebben
bovendien een zicht op hoe ze binnen hun eigen organisatie stappen kunnen ondernemen om
mantelzorgvriendelijk te worden.
Inhoud: Hoe kan een mantelzorgvriendelijke organisatie eruit zien? – Naar een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid – Ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijke visie – Mantelzorgvriendelijke maatregelen –
Reflectie

Vorming voor leidinggevenden

Duur: +/- 2uur en 30 minuten
Doelstelling: Na afloop van deze vorming erkennen leidinggevenden van een organisatie het belang van het
investeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en bezitten ze enkele vaardigheden om met
mantelzorgers binnen hun organisatie om te gaan.
Inhoud: Wat is mantelzorg? – Mantelzorgquiz – Hoe voelt het om zelf een mantelzorger te zijn? –
Mantelzorggesprek – Reflectie

Vorming voor werknemers

Duur: +/- 2uur
Doelstelling: Na afloop van deze vorming hebben de werknemers van een organisatie een duidelijk zicht op wat
mantelzorg is en erkennen ze het belang van het investeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Bovendien hebben de werknemers een zicht op welke mantelzorgvriendelijke maatregelen ze beroep kunnen
doen in de eigen organisatie.
Inhoud: Wat is mantelzorg? – Mantelzorgquiz – Hoe voelt het om zelf een mantelzorger te zijn? –
Mantelzorgvriendelijke maatregelen – Reflectie

Algemene 'verbindende' vorming
(management, leidinggevenden,
werknemers)

Duur: +/- 2uur en 30 minuten
Doelstelling: Na afloop van dit vormingsmoment beschikt de organisatie over een organisatiespecifieke visie op
mantelzorgvriendelijk ondernemen waarmee ze aan de slag kunnen. Bovendien hebben ze een duidelijk zicht
op welke stappen ze in de (nabije) toekomst kunnen ondernemen.
Inhoud: Visieontwikkeling – Rollen van verschillende actoren – Toekomst/transitie binnen de organisatie –
Reflectie
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STANDAARDVORMINGEN

1. Infosessie managementteam (INFO)
2. Vorming managementteam (VM)
3. Vorming rechtstreeks leidinggevenden (VRL)
4. Vorming werknemers (VW)
5. Algemene ‘verbindende’ vorming (AV)
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1. INFOSESSIE MANAGEMENTTEAM
(INFO)
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1. INFOSESSIE MANAGEMENTTEAM (INFO)
Deze infosessie is opgesteld voor het managementteam van een organisatie. De infosessie geeft de eerste
informatie voor managers rond mantelzorg en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De workshop duurt
ongeveer 2 uur. De bijhorende PowerPoint vind je onder ‘PowerPoint infosessie managementteam’.

Oefening
1.

Wat is mantelzorg?

2.

Mantelzorg in onze
maatschappij

3.

Theoretisch kader rond
mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

4.

Getuigenissen
‘mantelzorgvriendelijke
managers’
Reflectie

5.

Algemene
doelstelling

Concrete
doelstelling

Concrete
doelstelling

Concrete
doelstelling

Tijdsduur

Fiche

Inleidende oefening om de deelnemers te
laten kennismaken met het begrip mantelzorg.
Introductie over hoe mantelzorg zich in de
Vlaamse samenleving manifesteert en hoe
vaak mantelzorgers werk en zorg combineren.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is
om te investeren in een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid en rond welke drie pijlers dit
beleid opgebouwd wordt.
De deelnemers maken kennis met verhalen
van managers die reeds uitvoerig investeerden
in mantelzorgvriendelijk ondernemen.
De deelnemers reflecteren over wat ze
meenemen uit de infosessie en hoe ze dit naar
de praktijk toe kunnen vertalen.

25 minuten

1

15 minuten

4

50 minuten

12

20 minuten

21

10 minuten

29

Na afloop van deze infosessie erkent het managementteam van verschillende
organisaties het belang van het investeren in een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid.










Concrete
doelstelling

Hoe en/of waarom?






De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg en kunnen de
verschillende aspecten die in de definitie aanwezig zijn, toelichten.
De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat mantelzorg inhoudt
en kunnen zelf voorbeelden geven van typische en atypische
mantelzorgsituaties.
De deelnemers kunnen mantelzorg in onze samenleving situeren en
hebben een zicht op hoeveel mantelzorgers er zijn in Vlaanderen.
De deelnemers hebben een zicht op het aandeel mantelzorgers dat
werk en zorg combineert.
De deelnemers onderkennen het belang van een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is om in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te investeren (~ voordelen).
De deelnemers kennen de drie pijlers waarop een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.
De deelnemers kunnen zich vergelijken met andere managers van
organisaties die reeds investeerden in een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid.
De deelnemers weten welke vruchten andere organisaties plukken van
het investeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten met welke uitdagingen andere organisaties
kampen wanneer ze inzetten op mantelzorgvriendelijkheid.
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INFO – WAT IS MANTELZORG?
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers krijgen een filmpje van drie mantelzorgsituaties te zien. Aan de hand van dit filmfragment
construeren ze een eigen definitie van mantelzorg.

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg en kunnen de verschillende aspecten die in de
definitie aanwezig zijn, toelichten.
De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat mantelzorg inhoudt en kunnen zelf voorbeelden
geven van typische en atypische mantelzorgsituaties.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Filmpje ‘Ik, mantelzorger’
 Whiteboard / Flip-over
 Alcoholstift
 Post-it’s
 PowerPointpresentatie ‘Infosessie managementteam’

WERKWIJZE:
De deelnemers kijken aandachtig naar het filmpje rond mantelzorg dat ongeveer 15 minuten duurt. Tijdens het
filmpje noteren ze op de post-it’s welke elementen belangrijk zijn om tot een definitie van mantelzorg te komen.
Na het bekijken van het filmpje, worden de kernwoorden en bekomen definities naast elkaar gelegd. In een
groepsgesprek worden wezenlijke elementen van een definitie van mantelzorg gedetermineerd. Op basis hiervan
wordt een groepsdefinitie gevormd. Deze wordt tenslotte naast de definitie van het Kennispunt Mantelzorg
gelegd. Verschillen en overeenkomsten worden besproken.
Richtvragen die kunnen helpen om tot een groepsdiscussie te komen:
 Aan wie wordt zorg verleend?
 Door wie wordt zorg verleend?
 Welke taken worden uitgevoerd?
 Tijdsaspect?
 …

ERVARINGEN:
Dit is een oefening die gemakkelijk te organiseren is en waarbij alle deelnemers actief nadenken over een definitie
van mantelzorg. Gebruik richtvragen en laat de deelnemers voldoende zelf aan het woord; op die manier blijft de
definitie immers langer hangen.

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

INFO – MANTELZORG IN ONZE MAATSCHAPPIJ
KORTE OMSCHRIJVING:
Aan de hand van enkele cijfergegevens krijgen de deelnemers zicht op hoe mantelzorg aanwezig is in onze
maatschappij.

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers kunnen mantelzorg in onze samenleving situeren en hebben een zicht op hoeveel
mantelzorgers er zijn in Vlaanderen.
De deelnemers hebben een zicht op het aandeel mantelzorgers dat werk en zorg combineert.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 15 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Infosessie managementteam’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPoint.

ERVARINGEN:
Theoretisch gedeelte dat noodzakelijk blijkt om de aanwezigheid en het belang van mantelzorg te kunnen
inschatten.
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INFO – THEORETISCH KADER MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met het belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, alsook met de drie
pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers onderkennen het belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is om in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te
investeren (~ voordelen).
De deelnemers kennen de drie pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

ORGANISATIE
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 50 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Infosessie managementteam’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPoint.

ERVARINGEN:
Een theoretisch gedeelte dat noodzakelijk blijkt voor de uitbouw van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Deelnemers hebben nood aan een kader wanneer ze deelnemen aan vervolgvormingen en effectief overgaan tot
het investeren in en implementeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
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INFO – GETUIGENISSEN ‘MANTELZORGVRIENDELIJKE MANAGERS’
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met enkele getuigenissen van managers die reeds geïnvesteerd hebben in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers kunnen zich vergelijken met andere managers van organisaties die reeds investeerden in
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten welke vruchten andere organisaties plukken van het investeren in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten met welke uitdagingen andere organisaties kampen wanneer ze inzetten op
mantelzorgvriendelijkheid.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Getuigenissen/succesverhalen/best practices van managers
 PowerPointpresentatie ‘Infosessie managementteam’

WERKWIJZE:
Er worden een tweetal succesverhalen getoond van managers die met hun bedrijf reeds ingezet hebben op
mantelzorgvriendelijkheid. Ze vertellen welke vruchten ze ervan plukken, maar ook met welke moeilijkheden ze
kamp(t)en tijdens de implementatie. Na de getuigenissen wordt telkens een kort overlegmoment ingepland
waarbij de managers samen kunnen reflecteren over de respectievelijke getuigenis.

ERVARING:
Door met getuigenissen en succesverhalen te werken, kunnen organisaties elkaar sensibiliseren. Concrete
voorbeelden bieden managers een realistisch beeld over hoe organisaties in de praktijk mantelzorgvriendelijk
worden. Het belang en de mogelijkheden van mantelzorgvriendelijk ondernemen worden geschetst, waardoor het
maatschappelijk debat aangewakkerd kan worden.
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INFO – REFLECTIE
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren kort over wat ze meenemen uit de infosessie en hoe ze dit naar de praktijk toe kunnen
vertalen.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers staan in groep stil bij de verworven inzichten en wat dit voor hun organisatie kan
betekenen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Infosessie managementteam’

WERKWIJZE:
De deelnemers reflecteren samen met de andere deelnemers en de vormingsbegeleider over de gevolgde
infosessie. De vormingsbegeleider begeleidt het kort reflectiemoment aan de hand van volgende richtvragen:
Hebben jullie ervaring met mantelzorgers binnen jullie eigen organisatie?
Wat kunnen de gevolgen zijn van werkende mantelzorgers binnen jullie eigen organisatie?
Wat is de rol van de werkgever naar werkende mantelzorgers toe?
Welke inzichten nemen jullie mee naar de praktijk toe?
…

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn om op het einde van de infosessie nog eens kort met de deelnemers te ventileren over de
informatie die ze meekregen. Sommige deelnemers zullen enthousiast zijn over de sessie en verschillende zaken
meenemen naar de praktijk toe.
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2. VORMING MANAGEMENTTEAM
(VM)
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2. VORMING MANAGEMENTTEAM (VM)
Deze vorming is opgesteld voor het managementteam van een organisatie. Ze volgt op de eerste infosessie en
heeft als doel het ontwikkelen van een organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijkheid. Het
vormingsmoment neemt ongeveer 2 uur en 30 minuten tijd in beslag. De bijhorende PowerPoint vindt u onder
‘PowerPoint vorming managementteam’.

Oefening
1.

2.

3.

4.

5.

Hoe en/of waarom?

Hoe kan een
mantelzorgvriendelijke
organisatie er uit zien?
Naar een
mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
Ontwikkelen van een
mantelzorgvriendelijke
visie
Mantelzorgvriendelijke
maatregelen
Reflectie

Algemene
doelstelling

Concrete
doelstelling

Tijdsduur

Fiche

Inleidende oefening die de deelnemers utopisch laat
nadenken over mantelzorgvriendelijk ondernemen.

25 minuten

9

De deelnemers brainstormen over de huidige situatie
van de eigen organisatie, alsook denken ze na over
wat in de toekomst mogelijk/niet mogelijk is.
De deelnemers komen tot een organisatiespecifieke
visie omtrent mantelzorgvriendelijk ondernemen.

25 minuten

14

60 minuten

20

De deelnemers denken na over
mantelzorgvriendelijke maatregelen die binnen de
eigen organisatie toepasbaar zijn.
De deelnemers reflecteren over wat ze meenemen uit
dit vormingsmoment en hoe ze dit naar de praktijk
toe kunnen vertalen.

25 minuten

17

10 minuten

30

Na afloop van deze vorming heeft het managementteam van een bepaalde
organisatie een organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen
ontwikkeld. De deelnemers hebben bovendien een zicht op hoe ze binnen hun eigen
organisatie stappen kunnen ondernemen om mantelzorgvriendelijk te worden.


De deelnemers weten op welke de manier(en) een organisatie
mantelzorgvriendelijk kan worden.



De deelnemers hebben een duidelijk zicht op hoe
mantelzorgvriendelijk het bedrijf in het verleden was, hoe het vandaag
is en op welke manier ze dit kunnen optimaliseren naar de toekomst
toe.
De deelnemers kennen de sterktes en leemtes van hun eigen
organisatie op het vlak van mantelzorgvriendelijkheid.
De deelnemers weten hoever hun bedrijf staat op vlak van
mantelzorgvriendelijkheid.

Concrete
doelstelling


Concrete
doelstelling

Concrete
doelstelling



De deelnemers hebben een zicht op hoe een visie op
mantelzorgvriendelijk ondernemen er kan uit zien en kunnen
zelfstandig aan de slag binnen de eigen organisatie.



De deelnemers maken kennis met allerlei mantelzorgvriendelijke
maatregelen.
De deelnemers weten welke maatregelen gebruikt kunnen worden
door mantelzorgers binnen de eigen organisatie.
De deelnemers kunnen creatieve maatregelen bedenken die binnen
hun eigen organisatie toegepast kunnen worden.




Concrete
doelstelling



De deelnemers staan in groep stil bij de verworven inzichten en wat
dit voor hun organisatie kan betekenen.
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VM – HOE KAN EEN MANTELZORGVRIENDELIJKE ORGANISATIE ER UIT ZIEN?
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken in kleine groepjes na over hoe een mantelzorgvriendelijk bedrijf er (utopisch) uit kan zien.

DOELSTELLINGEN:
 De deelnemers weten op welke manier(en) een organisatie mantelzorgvriendelijk kan worden.
ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 8 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Grote papieren voor brainstorm
 PowerPointpresentatie ‘Vorming management’

WERKWIJZE:
De deelnemers brainstormen over hoe een (utopisch) mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid er uit kan zien. Ze
schrijven hun ideeën op een groot blad papier. Nadien overloopt de vormingsbegeleider samen met alle
deelnemers de ideeën en wordt nagegaan wat mogelijk en wat niet mogelijk is binnen de eigen organisatie.
Mogelijke richtvragen zijn:
Hoe ziet een mantelzorgvriendelijke organisatie er volgens jullie uit?
Stel je voor dat je in een perfecte organisatie werkt, waar alles mogelijk is. Hoe kan een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in dergelijke organisatie tot uiting komen?
Wat zou je – indien je geen rekening diende te houden met zaken die niet mogelijk zijn – in jouw organisatie
willen implementeren met betrekking tot mantelzorgvriendelijk ondernemen?
Welke aspecten uit de brainstorm zijn zaken die in wel of niet mogelijk zijn binnen je eigen organisatie?
Waarom wel? Waarom niet?

ERVARINGEN:
Deze oefening is gemakkelijk te organiseren. Pluspunt is het actief betrekken van de deelnemers in het denkproces
over manieren waarop de theorie toepasbaar kan zijn voor de eigen organisatie.
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VM – NAAR EEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers ontwikkelen aan de hand van een brainstorm een visie op de mantelzorgvriendelijkheid van het
huidige personeelsbeleid en de groeikansen naar de toekomst toe.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers hebben een duidelijk zicht op hoe mantelzorgvriendelijk het bedrijf in het verleden was,
hoe het vandaag is en op welke manier ze dit kunnen optimaliseren naar de toekomst toe.
De deelnemers kennen de sterktes en de leemtes van hun eigen organisatie op het vlak van
mantelzorgvriendelijkheid.
De deelnemers weten hoe ver hun bedrijf staat op het vlak van mantelzorgvriendelijkheid.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 8 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Grote papieren voor de brainstorm (links verleden – midden heden – rechts toekomst)
 PowerPointpresentatie ‘Vorming management’

WERKWIJZE:
Op het bord / aan de muur hangen drie flip-overvellen: links het
verleden, in het midden het heden en rechts de toekomst. De
deelnemers brainstormen over hoe mantelzorgvriendelijk het bedrijf in
het verleden was en hoe het in het heden is. Daarna lijsten ze samen
met de begeleider op waar ze in de toekomst naartoe willen, en op
welke manier ze dit kunnen bereiken.

ERVARINGEN:
Een interactieve oefening waarbij de deelnemers een duidelijk zicht
krijgen op hoe mantelzorgvriendelijk de eigen organisatie is, waar ze
naartoe willen en op welke manier ze dit kunnen bereiken.
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VM – ONTWIKKELEN VAN EEN MANTELZORGVRIENDELIJKE VISIE
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers ontwikkelen met behulp van gerichte vragen een eigen organisatiespecifieke visie op
mantelzorgvriendelijk ondernemen.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een zicht op hoe een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen er kan uit zien
en kunnen zelfstandig aan de slag binnen de eigen organisatie.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 8 deelnemers
Duur: +/- 60 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Vorming management’

WERKWIJZE:
Aan de hand van de PowerPoint wordt de missie en de visie van de eigen organisatie verkend. Onder leiding van
de vormingsbegeleider wordt in groep bekeken hoe het thema werk en mantelzorg hieraan gekoppeld kan
worden. Aan de hand van gerichte vragen volgt een discussie waarin de managers overleggen om zo tot een
organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen te komen. Deze visie wordt in een volgende
‘verbindende’ vorming afgetoetst met de rechtstreeks leidinggevenden en de werknemers.

ERVARINGEN:
Doordat de opdracht heel wat ondersteuning en begeleiding vraagt, is het belangrijk dat de vormingsbegeleider
een goed zicht heeft op wat een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen inhoudt.
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VM – MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken na over organisatiespecifieke, mantelzorgvriendelijke maatregelen.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers maken kennis met allerlei mantelzorgvriendelijke maatregelen;
De deelnemers weten welke maatregelen gebruikt kunnen worden door mantelzorgers binnen de eigen
organisatie;
De deelnemers kunnen creatieve maatregelen bedenken die binnen hun eigen organisatie toegepast
kunnen worden.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Mantelzorgvriendelijke maatregelen
 PowerPointpresentatie ‘Vorming management’

WERKWIJZE:
De deelnemers bedenken enkele maatregelen die de combinatie tussen werk en zorg voor werknemers binnen
hun organisatie zou kunnen vergemakkelijken. De vormingsbegeleider spoort de deelnemers aan om creatief te
zijn. Achteraf worden de gevonden maatregelen met de volledig groep overlopen. Vervolgens krijgen de
deelnemers allerlei andere (nog niet gevonden) mantelzorgvriendelijke maatregelen. Het is de bedoeling dat de
deelnemers deze maatregelen ordenen volgens ‘haalbaar’ en ‘niet-haalbaar’.

ERVARINGEN:
Een gemakkelijk te organiseren oefening die tot organisatiespecifieke maatregelen leidt en managers – andere
dan de zelf gevonden – maatregelen aanbiedt.
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VM – REFLECTIE - ELEVATORPITCH
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren kort over wat ze meenemen uit de vorming en hoe ze dit naar de praktijk toe kunnen
vertalen.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers staan individueel en in groep stil bij de verworven inzichten en wat dit voor hun
organisatie kan betekenen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 8 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Vorming management’

WERKWIJZE:
De deelnemers stellen elk in 1 minuut voor hoe ze een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in hun organisatie
zouden willen implementeren – op basis van de verkregen informatie in voorgaand vormingsmoment. Ze krijgen
hiervoor vijf minuten voorbereidingstijd en beelden zich in dat ze in een lift staan met een bedrijfsleider van een
andere organisatie die ze moeten overtuigen van de relevantie en de mogelijkheden van mantelzorgvriendelijk
ondernemen.

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn om op het einde van de vorming nog eens kort met de deelnemers te ventileren over de
informatie die ze meekregen. Bovendien kan het goed zijn hen te laten uitspreken wat ze meenemen naar de
praktijk toe.
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3. VORMING RECHTSTREEKS LEIDINGGEVENDEN
(VRL)
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3. VORMING RECHTSTREEKS LEIDINGGEVENDEN (VRL)
Deze vorming werd opgesteld voor de rechtstreeks leidinggevenden van een organisatie. De vorming behandelt
het theoretische kader rond mantelzorg en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, alsook maken de
leidinggevenden kennis met een gespreksleidraad voor het voeren van een mantelzorggesprek. De vorming duurt
ongeveer 2 uur en 30 minuten. De bijhorende PowerPoint vindt u onder ‘PowerPoint vorming rechtstreeks
leidinggevenden’.

Oefening
1.

Wat is mantelzorg?

2.

Mantelzorgquiz

3.

Hoe voelt het om zelf een
mantelzorger te zijn?

4.

Theoretisch kader rond
mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

5.

Mantelzorggesprek

6.

Reflectie

Algemene
doelstelling

Concrete
doelstelling

Hoe en/of waarom?

Tijdsduur

Fiche

Inleidende oefening om de deelnemers te
laten kennismaken met het begrip mantelzorg.
Introductie over hoe mantelzorg zich in de
Vlaamse samenleving manifesteert en hoe
vaak mantelzorgers werk en zorg combineren.
Aan de hand van een actieve oefening maken
deelnemers kennis met hoe het voelt om zelf
een mantelzorger te zijn.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is
om te investeren in een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid en rond welke drie pijlers dit
beleid opgebouwd wordt.
De deelnemers leren aan de hand van een
gespreksleidraad hoe ze een gesprek kunnen
voeren met een mantelzorger binnen de eigen
organisatie.
De deelnemers reflecteren over wat ze
meenemen uit dit vormingsmoment en hoe ze
dit naar de praktijk toe kunnen vertalen.

25 minuten

1

15 minuten

7

20 minuten

5

30 minuten

12

50 minuten

15

10 minuten

29

Na afloop van deze vorming erkennen de rechtstreeks leidinggevenden van een
organisatie het belang van het investeren in een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid en bezitten ze enkele vaardigheden om met mantelzorgers binnen
hun organisatie om te gaan.



Concrete
doelstelling



De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg en kunnen de
verschillende aspecten die in de definitie aanwezig zijn toelichten.
De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat mantelzorg inhoudt
en kunnen zelf voorbeelden geven van typische en atypische
mantelzorgsituaties.
De deelnemers hebben een algemeen zicht op wat mantelzorg is en
hoe deze thematiek in onze samenleving aanwezig is.


Concrete
doelstelling


De deelnemers weten hoe het voelt om zelf een mantelzorger te
zijn in een verwevenheid van relaties.
 De deelnemers zijn er zich van bewust dat een mantelzorger
verschillende rollen vervult.
De deelnemers weten hoe de verwachtingen die gepaard gaan met
verschillende rollen soms kunnen conflicteren, en dat dit voor
combinatiestress kan zorgen.
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Concrete
doelstelling





Concrete
doelstelling






Concrete
doelstelling




De deelnemers onderkennen de relevantie van een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is om in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te investeren (~ voordelen).
De deelnemers kennen de drie pijlers waarop een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.
De deelnemers kunnen de gespreksleidraad correct gebruiken.
De deelnemers weten met welke gevoeligheden ze rekening dienen te
houden.
De deelnemers hebben zicht op de verschillende thema’s die in een
mantelzorggesprek aan bod kunnen komen.
De deelnemers voelen zich bekwaam om een mantelzorggesprek aan
te gaan.
De deelnemers staan in groep stil bij de verworven inzichten en wat
dit voor hun organisatie kan betekenen.
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VRL – WAT IS MANTELZORG?
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers krijgen een filmpje van drie mantelzorgsituaties te zien. Aan de hand van dit filmfragment
construeren ze een eigen definitie van mantelzorg.

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg en kunnen de verschillende aspecten die in de
definitie aanwezig zijn toelichten.
De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat mantelzorg inhoudt en kunnen zelf voorbeelden
geven van typische en atypische mantelzorgsituaties.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Filmpje ‘Ik, mantelzorger’
 Whiteboard / Flip-over
 Post-it’s
 Alcoholstift
 PowerPointpresentatie ‘Vorming rechtstreeks leidinggevenden’

WERKWIJZE:
De deelnemers kijken aandachtig naar het filmpje rond mantelzorg dat ongeveer 15 minuten duurt. Tijdens het
filmpje noteren ze op de post-it’s welke elementen belangrijk zijn om tot een definitie van mantelzorg te komen.
Na het bekijken van het filmpje, worden de kernwoorden en bekomen definities naast elkaar gelegd. In een
groepsgesprek worden wezenlijke elementen van een definitie van mantelzorg gedetermineerd. Op basis hiervan
wordt een groepsdefinitie gevormd. Deze wordt tenslotte naast de definitie van het Kennispunt Mantelzorg
gelegd. Verschillen en overeenkomsten worden besproken.
Richtvragen die kunnen helpen om tot een groepsdiscussie te komen:
 Aan wie wordt zorg verleend?
 Door wie wordt zorg verleend?
 Welke taken worden uitgevoerd?
 Tijdsaspect?
 …

ERVARINGEN:
Dit is een oefening die gemakkelijk te organiseren is en waarbij alle deelnemers actief nadenken over een definitie
van mantelzorg. Gebruik richtvragen en laat de deelnemers voldoende zelf aan het woord; op die manier blijft de
definitie immers langer hangen.
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VRL – MANTELZORGQUIZ
KORTE OMSCHRIJVING:
Via deze speelse quizvragen maken de deelnemers kennis met het thema mantelzorg en hoe dit thema zich binnen
de samenleving manifesteert.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een algemeen zicht op wat mantelzorg is en hoe deze thematiek in onze
samenleving aanwezig is.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: 10 minuten
Materiaal:
 Antwoordkaartjes (A, B of C)
 Antwoorden op quizvragen
 PowerPointpresentatie ‘Vorming rechtstreeks leidinggevenden’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider stelt de quizvragen (zie PowerPoint). De deelnemers antwoorden door het – volgens hen
– juiste kaartje omhoog te steken. De begeleider overloopt de antwoorden van de deelnemers en licht het juiste
antwoord op de vraag toe.

ERVARINGEN:
Heel eenvoudige oefening die door de deelnemers gesmaakt wordt en tot positieve resultaten leidt.
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VRL – HOE VOELT HET OM ZELF EEN MANTELZORGER TE ZIJN?
KORTE OMSCHRIJVING:
Een impressieoefening waarbij deelnemers op een ervaringsgerichte manier ondervinden hoe het is om zelf een
mantelzorger te zijn.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers weten hoe het voelt om zelf een mantelzorger te zijn in een verwevenheid van relaties.
De deelnemers zijn er zich van bewust dat een mantelzorger verschillende rollen vervult.
De deelnemers weten hoe de verwachtingen die gepaard gaan met verschillende rollen soms kunnen
conflicteren, en dat dit voor combinatiestress kan zorgen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Kaartjes met verschillende zinnen per rol
 Reflectieblad
 PowerPointpresentatie ‘Vorming rechtstreeks leidinggevenden’

WERKWIJZE:
De deelnemers worden opgedeeld in groepjes van 6 tot 11 personen. Aan iedere deelnemer wordt een bepaalde
rol toegekend (zie verder). Alle ‘rollen’ staan in een rij voor de mantelzorger. Ze stappen één voor één naar de
mantelzorger toe. Daarbij zeggen ze wat hen aanbelangt in relatie tot de mantelzorger en gaan vervolgens achter
de mantelzorger staan. De verschillende rollen, naast de mantelzorger, (met zinnen) zijn:
 de hulpbehoevende – “Ik heb je nodig!”
 een broer / zus van de mantelzorger – “Ik zie je niet veel meer…”
 een zoon / dochter van de mantelzorger – “Mama / papa, voer je me naar de sportles?”
 een collega van de mantelzorger - “Ik had graag een vergadering ingepland.”
 de leidinggevende van de mantelzorger – “Ik wil dat je op tijd op je werk komt!”
 de partner van de mantelzorger – “Je hebt weinig tijd voor mij!”
 de arts van de mantelzorger – “Je bloeddruk is veel te hoog!”
 de hond van de mantelzorger – “Wanneer ga je met me wandelen?”
 het geweten van de mantelzorger – “Wanneer maak je nog eens tijd voor mij?”
 de schoonmoeder/schoonvader van de mantelzorger – “Het is lang geleden dat we je
nog eens gezien hebben…”
Daarna neemt iedereen de mantelzorger vast, legt een hand op zijn / haar schouder en zegt simultaan zijn / haar
zinnetje.
Na deze oefening wordt een reflectiemoment ingebouwd waarbij in dezelfde groepjes stilgestaan wordt bij hoe
een mantelzorger zich op bepaalde momenten kan voelen.

ERVARINGEN:
Een actieve oefening die voor deelnemers tot verrassende inzichten leidt. De oefening wordt over het algemeen
als zeer positief ervaren en is niet moeilijk te organiseren.

Noot: Deze oefening is gebaseerd op een oefening uit de opleiding 'Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers' (Cera/Zorgsaam).
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VRL – THEORETISCH KADER MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met de relevantie en het belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid,
alsook met de drie belangrijkste pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers onderkennen de relevantie van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is om in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te
investeren (~ voordelen).
De deelnemers kennen de drie pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

ORGANISATIE
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 30 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Vorming rechtstreeks leidinggevenden’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPoint.

ERVARINGEN:
Een groot theoretisch gedeelte dat noodzakelijk blijkt voor de uitbouw van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid. Deelnemers hebben nood aan een kader wanneer ze deelnemen aan een vervolgvorming.
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VRL – MANTELZORGGESPREK
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers oefenen door middel van een rollenspel het mantelzorggesprek in.

DOELSTELLINGEN:





De deelnemers kunnen de gespreksleidraad correct gebruiken.
De deelnemers weten met welke gevoeligheden ze rekening dienen te houden.
De deelnemers hebben zicht op de verschillende thema’s die in een mantelzorggesprek aan bod kunnen
komen.
De deelnemers voelen zich bekwaam om een mantelzorggesprek aan te gaan.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 50 minuten
Materiaal:
 Gespreksleidraad
 Pen en papier
 Rolinformatie
 PowerPointpresentatie ‘Vorming rechtstreeks leidinggevenden’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider overloopt de gespreksleidraad aan de hand van de PowerPoint waarbij extra aandacht
besteed wordt aan ‘waarden in communicatie’ en ‘communicatie naar collega’s / team toe’. Vervolgens worden
de deelnemers per drie gegroepeerd. De deelnemers trekken willekeurig een van de drie papiertjes die op hun
tafel ligt. Eén iemand kruipt in de rol van de leidinggevende, een tweede persoon wordt mantelzorger/werknemer
en een derde persoon neemt de rol van observator op. De drie deelnemers oefenen het mantelzorggesprek aan
de hand van de gespreksleidraad in. Er wordt van de deelnemers verwacht zo realistisch mogelijk in gesprek te
gaan. De vormingsbegeleider begeleidt het gesprek van de verschillende groepjes.
Leidinggevende

Werkende mantelzorger

Observator

ERVARINGEN:
Een actieve oefening waarbij deelnemers in een veilige situatie hun gespreksvaardigheden kunnen inoefenen.

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

VRL – REFLECTIE
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren kort over wat ze meenemen uit de infosessie en hoe ze dit naar de praktijk toe kunnen
vertalen.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers staan individueel en in groep stil bij de verworven inzichten en wat dit voor hun
organisatie kan betekenen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Vorming rechtstreeks leidinggevenden’

WERKWIJZE:
De deelnemers reflecteren samen met de andere deelnemers en de vormingsbegeleider over de gevolgde
vorming. De vormingsbegeleider begeleidt het kort reflectiemoment aan de hand van enkele richtvragen:
Welke inzichten nemen jullie mee naar de praktijk?
Wat zijn de belangrijkste zaken die je zal onthouden van dit vormingsmoment?
Zie je jezelf in staat om de gespreksleidraad toe te passen?
…

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn om op het einde van het vormingsmoment nog eens kort met de deelnemers te ventileren over
de informatie die ze meekregen. Bovendien kan het goed zijn hen te laten uitspreken wat ze meenemen naar de
praktijk toe.
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4. VORMING WERKNEMERS
(VM)
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4. VORMING WERKNEMERS (VW)
Deze vorming werd opgesteld voor de werknemers van een organisatie. De vorming behandelt het theoretische
kader rond mantelzorg en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, alsook denken de werknemers in groep na over
mantelzorgvriendelijke maatregelen. De vorming duurt ongeveer 2 uur. De bijhorende PowerPoint vindt u onder
‘PowerPoint vorming werknemers’.

Oefening
1.

Wat is mantelzorg?

2.

Mantelzorgquiz

3.

Hoe voelt het om zelf een
mantelzorger te zijn?

4.

Theoretisch kader rond
mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

5.

Mantelzorgvriendelijke
maatregelen

6.

Reflectie

Algemene
doelstelling

Concrete
doelstelling

Concrete
doelstelling

Tijdsduur

Fiche

25 minuten

1

10 minuten

7

20 minuten

5

30 minuten

12

25 minuten

17

10 minuten

29

Na afloop van deze vorming hebben de werknemers van een organisatie een duidelijk
zicht op wat mantelzorg is en erkennen ze het belang van het investeren in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Bovendien hebben de werknemers een zicht
op welke mantelzorgvriendelijke maatregelen ze beroep kunnen doen in de eigen
organisatie.



Concrete
doelstelling

Hoe en/of waarom?
Inleidende oefening om de deelnemers te
laten kennismaken met het begrip mantelzorg.
Introductie over hoe mantelzorg zich in de
Vlaamse samenleving manifesteert en hoe
vaak mantelzorgers werk en zorg combineren.
Aan de hand van een actieve oefening maken
deelnemers kennis met hoe het voelt om zelf
een mantelzorger te zijn.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is
om te investeren in een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid en rond welke drie pijlers dit
beleid opgebouwd wordt.
De deelnemers denken na over
mantelzorgvriendelijke maatregelen die binnen
de eigen organisatie toepasbaar zijn.
De deelnemers reflecteren over wat ze
meenemen uit dit vormingsmoment en hoe ze
dit naar de praktijk toe kunnen vertalen.

De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg en kunnen de
verschillende aspecten die in de definitie aanwezig zijn toelichten.
De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat mantelzorg inhoudt
en kunnen zelf voorbeelden geven van typische en atypische
mantelzorgsituaties.



De deelnemers hebben een algemeen zicht op wat mantelzorg is en
hoe deze thematiek in onze samenleving aanwezig is.



De deelnemers weten hoe het voelt om zelf een mantelzorger te zijn in
een verwevenheid van relaties.
De deelnemers zijn er zich van bewust dat een mantelzorger
verschillende rollen vervult.
De deelnemers weten hoe de verwachtingen die gepaard gaan met
verschillende rollen soms kunnen conflicteren, en dat dit voor
combinatiestress kan zorgen.
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Concrete
doelstelling





Concrete
doelstelling

Concrete
doelstelling





De deelnemers onderkennen de relevantie van een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is om in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te investeren (~ voordelen).
De deelnemers kennen de drie pijlers waarop een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.
De deelnemers maken kennis met allerlei mantelzorgvriendelijke
maatregelen.
De deelnemers kunnen creatieve maatregelen bedenken die binnen
hun eigen organisatie toegepast kunnen worden.
De deelnemers staan in groep stil bij de verworven inzichten en wat
dit voor hun organisatie kan betekenen.
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VW – WAT IS MANTELZORG?
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers krijgen een filmpje van drie mantelzorgsituaties te zien. Aan de hand van dit filmfragment
construeren ze een eigen definitie van mantelzorg.

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg en kunnen de verschillende aspecten die in de
definitie aanwezig zijn toelichten.
De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat mantelzorg inhoudt en kunnen zelf voorbeelden
geven van typische en atypische mantelzorgsituaties.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Filmpje ‘Ik, mantelzorger’
 Whiteboard / Flip-over
 Post-it’s
 Alcoholstift
 PowerPointpresentatie ‘Vorming werknemers’

WERKWIJZE:
De deelnemers kijken aandachtig naar het filmpje rond mantelzorg dat ongeveer 15 minuten duurt. Tijdens het
filmpje noteren ze op de post-it’s welke elementen belangrijk zijn om tot een definitie van mantelzorg te komen.
Na het bekijken van het filmpje, worden de kernwoorden en bekomen definities naast elkaar gelegd. In een
groepsgesprek worden wezenlijke elementen van een definitie van mantelzorg gedetermineerd. Op basis hiervan
wordt een groepsdefinitie gevormd. Deze wordt tenslotte naast de definitie van het Kennispunt Mantelzorg
gelegd. Verschillen en overeenkomsten worden besproken.
Richtvragen die kunnen helpen om tot een groepsdiscussie te komen:
 Aan wie wordt zorg verleend?
 Door wie wordt zorg verleend?
 Welke taken worden uitgevoerd?
 Tijdsaspect?
 …

ERVARINGEN:
Dit is een oefening die gemakkelijk te organiseren is en waarbij alle deelnemers actief nadenken over een definitie
van mantelzorg. Gebruik richtvragen en laat de deelnemers voldoende zelf aan het woord; op die manier blijft de
definitie immers langer hangen.
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VW – MANTELZORGQUIZ
KORTE OMSCHRIJVING:
Via deze speelse oefening maken de deelnemers kennis met het thema mantelzorg en hoe dit thema zich binnen
de samenleving manifesteert.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een algemeen zicht op wat mantelzorg is en hoe deze thematiek in onze
samenleving aanwezig is.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: 10 minuten
Materiaal:
 Antwoordkaartjes (A, B of C)
 Antwoorden op quizvragen
 PowerPointpresentatie ‘Vorming werknemers’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider stelt de quizvragen (zie PowerPoint). De deelnemers antwoorden door het – volgens hen
– juiste kaartje omhoog te steken. De begeleider overloopt de antwoorden van de deelnemers en licht het juiste
antwoord op de vraag toe.

ERVARINGEN:
Heel eenvoudige oefening die door de deelnemers gesmaakt wordt en tot positieve resultaten leidt.
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VW – HOE VOELT HET OM ZELF EEN MANTELZORGER TE ZIJN?
KORTE OMSCHRIJVING:
Een impressieoefening waarbij deelnemers op een ervaringsgerichte manier ondervinden hoe het is om zelf een
mantelzorger te zijn.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers weten hoe het voelt om zelf een mantelzorger te zijn in een verwevenheid van relaties;
De deelnemers zijn er zich van bewust dat een mantelzorger verschillende rollen vervult;
De deelnemers weten hoe de verwachtingen die gepaard gaan met verschillende rollen soms kunnen
conflicteren, en dat dit voor combinatiestress kan zorgen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Kaartjes met verschillende zinnen per rol
 Reflectieblad
 PowerPointpresentatie ‘Vorming werknemers’

WERKWIJZE:
De deelnemers worden opgedeeld in groepjes van 6 tot 11 personen. Aan iedere deelnemer wordt een bepaalde
rol toegekend (zie verder). Alle ‘rollen’ staan in een rij voor de mantelzorger. Ze stappen één voor één naar de
mantelzorger toe. Daarbij zeggen ze wat hen aanbelangt in relatie tot de mantelzorger en gaan vervolgens achter
de mantelzorger staan. De verschillende rollen, naast de mantelzorger, (met zinnen) zijn:
 de hulpbehoevende – “Ik heb je nodig!”
 een broer / zus van de mantelzorger – “Ik zie je niet veel meer…”
 een zoon / dochter van de mantelzorger – “Mama / papa, voer je me naar de sportles?”
 een collega van de mantelzorger - “Ik had graag een vergadering ingepland.”
 de leidinggevende van de mantelzorger – “Ik wil dat je op tijd op je werk komt!”
 de partner van de mantelzorger – “Je hebt weinig tijd voor mij!”
 de arts van de mantelzorger – “Je bloeddruk is veel te hoog!”
 de hond van de mantelzorger – “Wanneer ga je met me wandelen?”
 het geweten van de mantelzorger – “Wanneer maak je nog eens tijd voor mij?”
 de schoonmoeder/schoonvader van de mantelzorger – “Het is lang geleden dat we je
nog eens gezien hebben…”
Daarna neemt iedereen de mantelzorger vast, legt een hand op zijn / haar schouder en zegt simultaan zijn / haar
zinnetje.
Na deze oefening wordt een reflectiemoment ingebouwd waarbij in dezelfde groepjes stilgestaan wordt bij hoe
een mantelzorger zich op bepaalde momenten kan voelen.

ERVARINGEN:
Een actieve oefening die voor deelnemers tot verrassende inzichten leidt. De oefening wordt over het algemeen
als zeer positief ervaren en is niet moeilijk te organiseren.

Noot: Deze oefening is gebaseerd op een oefening uit de vorming ‘Koesteren en ondersteunen van mantelzorgers’ (Cera/Zorgsaam).
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VW – THEORETISCH KADER MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met de relevantie en het belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid,
alsook met de drie belangrijkste pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers onderkennen de relevantie van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid;
De deelnemers weten waarom het belangrijk is om in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te
investeren (~ voordelen);
De deelnemers kennen de drie pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

ORGANISATIE
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 30 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Vorming werknemers’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPoint.

ERVARINGEN:
Een groot theoretisch gedeelte dat noodzakelijk blijkt voor de uitbouw van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid. Deelnemers hebben nood aan een kader wanneer ze deelnemen aan een vervolgvorming.
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VW – MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken na over organisatiespecifieke, mantelzorgvriendelijke maatregelen.

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers maken kennis met allerlei mantelzorgvriendelijke maatregelen.
De deelnemers kunnen creatieve maatregelen bedenken die binnen hun eigen organisatie toegepast kunnen
worden.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Lijst met mantelzorgvriendelijke maatregelen (opgesteld door het management van de
organisatie)
 PowerPointpresentatie ‘Vorming werknemers’

WERKWIJZE:
De deelnemers verdelen zich in groepjes van 5 à 10 personen. Ze krijgen een lijst met allerlei
mantelzorgvriendelijke maatregelen. Dit zijn bij voorkeur de maatregelen die het management in hun vorming
hebben opgelijst (indien deze niet erg uitgebreid is, kan deze lijst aangevuld worden met extra maatregelen – zie
website). De bedoeling is dat de werknemers de maatregelen ordenen volgens ‘haalbaar’, ‘niet-haalbaar’ en
‘twijfelgeval’. Wanneer ze zelf nog aan maatregelen denken die de combinatie werk en zorg zouden kunnen
vergemakkelijken, kunnen deze eveneens aan de categorieën toegevoegd worden. Na de oefening kan
meegedeeld worden aan de werknemers dat de maatregelen die ze categoriseerden allemaal maatregelen waren
die door het managementteam van hun organisatie als haalbaar werden aanzien. Het managementteam denkt
bovendien na over de manier waarop deze maatregelen geïmplementeerd en gecommuniceerd kunnen worden.
Het kan daarnaast ook nuttig zijn om een ‘verslagje’ voor het managementteam te maken van deze oefening. Op
die manier wordt ook hun zicht op mogelijke maatregelen verruimd.

ERVARINGEN:
Een gemakkelijk te organiseren oefening die tot inzicht leidt bij de werknemers over wat mogelijk en niet-mogelijk
is binnen de eigen organisatie.
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VW – REFLECTIE
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren kort over wat ze meenemen uit de infosessie en hoe ze dit naar de praktijk toe kunnen
vertalen.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers staan individueel en in groep stil bij de verworven inzichten en wat dit voor hun
organisatie kan betekenen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Vorming werknemers’

WERKWIJZE:
De deelnemers reflecteren samen met de andere deelnemers en de vormingsbegeleider over de gevolgde
vorming. De vormingsbegeleider begeleidt het kort reflectiemoment aan de hand van enkele richtvragen:
Welke inzichten nemen jullie mee naar de praktijk?
Wat zijn de belangrijkste zaken die je zal onthouden van dit vormingsmoment?
…

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn om op het einde van het vormingsmoment nog eens kort met de deelnemers te ventileren over
de informatie die ze meekregen. Bovendien kan het goed zijn hen te laten uitspreken wat ze meenemen naar de
praktijk toe.

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

5. ALGEMENE ‘VERBINDENDE’ VORMING
(AV)
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5. ALGEMENE ‘VERBINDENDE’ VORMING (AV)
In dit vormingsmoment gaan het managementteam, de rechtstreeks leidinggevenden en de werknemers samen
aan de slag. Om niet met een té grote groep te werken, kan het nuttig zijn om onder de verschillende doelgroepen
enkele personen af te vaardigen die in deze vorming constructief samenwerken. Output van deze vorming is een
organisatiespecifieke visie met uitgewerkt traject op maat van mantelzorgers waarbij het mandaat van iedere
actor binnen de organisatie bepaald wordt. Dit vormingsmoment neemt ongeveer 2 uur in beslag. De bijhorende
PowerPoint vindt u onder ‘PowerPoint algemene verbindende vorming’.

Oefening
1.

Visieontwikkeling

2.

Rollen van verschillende
actoren

3.

Toekomst/transitie
binnen de organisatie

4.

Reflectie

Algemene
doelstelling

Concrete
doelstelling
Concrete
doelstelling

Hoe en/of waarom?

Tijdsduur

Fiche

De deelnemers concretiseren de visie die het
management in een eerdere vorming uitwerkte.
Door de visie in dialoog met verschillende
doelgroepen op te stellen, wordt de visie
gedragen door alle geledingen van de organisatie.
De rol van de verschillende actoren in het
uitwerken van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid worden gespecifieerd.
In dit onderdeel wordt vastgelegd hoe het
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid concreet
vorm krijgt in de eigen organisatie.
De deelnemers reflecteren over wat ze
meenemen uit dit vormingsmoment en hoe ze dit
naar de praktijk toe vertalen.

40 minuten

22

40 minuten

19

30 minuten

23

10 minuten

29

Na afloop van dit vormingsmoment beschikt de organisatie over een
organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen waarmee ze aan
de slag kunnen. Bovendien hebben ze een duidelijk zicht op welke stappen ze in de
(nabije) toekomst kunnen ondernemen.


De deelnemers komen tot een organisatiespecifieke visie op
mantelzorgvriendelijk ondernemen, gedragen door alle geledingen van
de organisatie.



De deelnemers kunnen verschillende actoren bedenken waarmee de
mantelzorger in contact komt in zijn/haar werksituatie.
De deelnemers weten welke rol deze personen opnemen.
De deelnemers weten welk mandaat deze personen binnen het traject
van de mantelzorger hebben.
De deelnemers kunnen de verwachtingen die er heersen ten opzichte
van de verschillende personen oplijsten.
De deelnemers kunnen een traject voor een mantelzorger
uitstippelen.






Concrete
doelstelling



De deelnemers hebben een duidelijk zicht op hoe ze het traject rond
mantelzorgvriendelijk ondernemen binnen de eigen organisatie verder
zetten

Concrete
doelstelling



De deelnemers staan in groep stil bij de verworven inzichten en wat
dit voor hun organisatie kan betekenen.
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AV – VISIEONTWIKKELING
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers gaan in discussie met elkaar en ontwikkelen een gedragen visie op mantelzorgvriendelijk
ondernemen.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers komen tot een organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen,
gedragen door alle geledingen van de organisatie.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 15 deelnemers
Duur: +/- 40 minuten
Materiaal:
 Mantelzorgvriendelijke visie van managers (ontwikkeld in eerdere vorming voor managers)
 PowerPointpresentatie ‘Algemene verbindende vorming’

WERKWIJZE:
De managers van een organisatie presenteren de visie die ze ontwikkeld hebben in een vorige vorming aan hun
rechtstreeks leidinggevenden en medewerkers. Op een constructieve manier wordt de ontwikkelde visie
besproken en waar nodig aangepast. De vormingsbegeleider modereert de discussie.

ERVARINGEN:
Doordat het leiden van de discussie inhoudelijke begeleiding vraagt, is het belangrijk dat de vormingsbegeleider
een goed zicht heeft op wat een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen inhoudt. Alsook is het van belang dat
hij/zij inzicht heeft in de cultuur van de organisatie.
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AV – ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken in groep na over de rollen en het mandaat van verschillende actoren in de organisatie
binnen een mantelzorgvriendelijk traject.

DOELSTELLINGEN:






De deelnemers kunnen verschillende actoren bedenken waarmee de mantelzorger in contact komt in
zijn/haar werksituatie.
De deelnemers weten welke rol deze personen opnemen.
De deelnemers weten welk mandaat deze personen binnen het traject van de mantelzorger hebben.
De deelnemers kunnen de verwachtingen die er heersen ten opzichte van de verschillende personen
oplijsten.
De deelnemers kunnen een traject voor een mantelzorger uitstippelen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 15 deelnemers
Duur: +/- 40 minuten
Materiaal:
 Brainstormblad
 Fiches van actoren
 PowerPointpresentatie ‘Algemene verbindende vorming’

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider geeft aan de hand van de PowerPoint een korte inleiding over de verschillende rollen die
actoren kunnen opnemen. Daarna worden de deelnemers verdeeld in groepjes van 4 à 5 personen. De deelnemers
denken na over volgende vragen:
 Welke rol nemen de verschillende personen op binnen het traject van de mantelzorger;
 Welk mandaat hebben deze personen binnen het traject van de mantelzorger;
 Welke verwachtingen zijn er ten opzichte van deze personen.
Na het beantwoorden van deze vragen, stippelen de deelnemers een traject uit voor de mantelzorger – specifiek
voor hun organisatie. Vervolgens vergelijken ze datgene wat ze opschreven met de uitgewerkte fiches per rol en
beantwoorden hierbij de reflectievragen. (Voor meer info, zie ‘Theoretisch kader’)

ERVARINGEN:
Deze oefening is tijdsintensief, maar kan heel organisatiespecifiek ingezet worden.
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AV – TOEKOMST/TRANSITIE BINNEN DE ORGANISATIE
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken intern na over hoe ze mantelzorgvriendelijk ondernemen verder kunnen laten binnen
sijpelen in het dagelijks denken en doen van de eigen organisatie.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een duidelijk zicht op hoe ze het traject rond mantelzorgvriendelijk ondernemen
binnen de eigen organisatie verder zetten.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 15 deelnemers
Duur: +/- 30 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Algemene verbindende vorming’

WERKWIJZE:
De deelnemers gaan samen rond de tafel zitten en denken na over hoe het mantelzorgvriendelijk traject naar de
toekomst toe verder gezet kan worden. Ze denken daarbij aan concrete acties omtrent de communicatie naar
werknemers toe, het waarborgen van de continuïteit, het communiceren van de visie, het in kaart brengen van de
noden en verlangens, … De deelnemers werken enkele concrete acties uit en maken een realistisch tijds- en
communicatieplan.

ERVARINGEN:
Het begeleiden van deze oefening vergt heel wat kennis van de vormingsbegeleider omtrent verandertrajecten
en het implementeren van een bepaald beleid in organisaties.
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AV – REFLECTIE
KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren kort over wat ze meenemen uit de vorming en hoe ze dit naar de praktijk toe kunnen
vertalen.

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers staan in groep stil bij de verworven inzichten en wat dit voor hun organisatie kan
betekenen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: +/- 15 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie ‘Algemene verbindende vorming’

WERKWIJZE:
De deelnemers reflecteren samen met de andere deelnemers en de vormingsbegeleider over de gevolgde
vorming. De vormingsbegeleider begeleidt het kort reflectiemoment.

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn om op het einde van de vorming nog eens kort met de deelnemers te ventileren over de
informatie die ze meekregen. Sommige deelnemers zullen enthousiast en verschillende zaken meenemen naar de
praktijk toe.
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FICHES
In wat volgt vind je een overzicht van alle fiches die ontwikkeld werden voor de vormingsbundel
‘Mantelzorgvriendelijk ondernemen’. Sommige fiches kwamen al eerder (in de standaardvormingen) aan bod,
andere fiches omvatten nieuwe oefeningen die aanvullend (vb. op een vorming) of zelfstandig (vb. op een
teamvergadering) gebruikt kunnen worden.
Fiche 1: Wat is mantelzorg (1)
Fiche 2: Wat is mantelzorg (2)
Fiche 3: Mantelzorg versus vrijwillige zorg
Fiche 4: Mantelzorg in onze maatschappij
Fiche 5: Hoe voelt het om zelf mantelzorger te zijn
Fiche 6: Mantelzorger binnen mijn organisatie
Fiche 7: Mantelzorgquiz
Fiche 8: Stellingenspel mantelzorg
Fiche 9: Hoe kan een mantelzorgvriendelijk bedrijf
er uit zien?
Fiche 10: Hoe mantelzorgvriendelijk is mijn
organisatie (1)
Fiche 11: Hoe mantelzorgvriendelijk is mijn
organisatie (2)
Fiche 12: Theoretisch kader mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
Fiche 13: Pijlers van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
Fiche 14: Naar een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
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Fiche 15: Mantelzorggesprek
Fiche 16: Reflectie mantelzorggesprek
Fiche 17: Mantelzorgvriendelijke maatregelen
Fiche 18: Mijn mantelzorgvriendelijke organisatie
Fiche 19: Rollen van verschillende actoren
Fiche 20: Ontwikkelen van een
mantelzorgvriendelijke visie
Fiche 21: Getuigenissen ‘mantelzorgvriendelijke
managers’
Fiche 22: Visieontwikkeling
Fiche 23: Toekomst / transitie binnen de organisatie
Fiche 24: Welke oplossing stel je voor?
Fiche 25: Mantelzorgwijzer
Fiche 26: Doe-het-zelfpakket
Fiche 27: Organisatiescan
Fiche 28: Mantelzorgcoach
Fiche 29: Reflectie (1)
Fiche 30: Reflectie (2)

FICHE 1: WAT IS MANTELZORG (1)
WERKVORM:
Brainstorm

KORTE OMSCHRIJVING:
Aan de hand van een filmpje construeren de deelnemers een eigen definitie van mantelzorg.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg.
De deelnemers hebben een duidelijk zicht op wat mantelzorg inhoudt en kunnen zelf voorbeelden geven
van typische en atypische mantelzorgsituaties.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 60 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Filmpje ‘Ik, mantelzorger’
 PowerPointpresentatie nr. 1
 Whiteboard
 Post-it’s voor deelnemers

WERKWIJZE:
De deelnemers kijken aandachtig naar het filmpje rond mantelzorg dat ongeveer 15 minuten duurt. Tijdens het
filmpje noteren ze op de post-it’s welke elementen belangrijk zijn om tot een definitie van mantelzorg te komen.
Na het bekijken van het filmpje, worden de bekomen definities naast elkaar gelegd. In een groepsgesprek worden
wezenlijke elementen van een definitie van mantelzorg gedetermineerd. Op basis hiervan wordt een
groepsdefinitie gevormd. Deze wordt tenslotte naast de definitie van het Kennispunt Mantelzorg gelegd.
Verschillen en overeenkomsten worden besproken.
Richtvragen die kunnen helpen om tot een groepsdiscussie te komen:







Aan wie wordt zorg verleend?
Door wie wordt zorg verleend?
Welke taken worden uitgevoerd?
Tijdsaspect?
…

ERVARINGEN:
Dit is een oefening die gemakkelijk te organiseren is en waarbij alle deelnemers actief nadenken over een definitie
van mantelzorg. Gebruik richtvragen en laat deelnemers voldoende zelf aan het woord; op die manier blijft de
definitie immers langer hangen.

FICHE 2: WAT IS MANTELZORG (2)
WERKVORM:
Interactief doceren

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met de term mantelzorg en hoe die aanwezig is binnen onze huidige maatschappij.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:






De deelnemers kennen de definitie van mantelzorg.
De deelnemers kunnen voorbeelden geven van typische en atypische mantelzorgsituaties.
De deelnemers kennen het profiel van ‘de doorsnee mantelzorger’.
De deelnemers hebben een zicht op het aantal mantelzorgers in Vlaanderen.
De deelnemers hebben een zicht op het aantal mantelzorgers die werk en zorg combineren.

ORGANISATIE
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 15 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 2

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider introduceert aan de hand van de PowerPointpresentatie de definitie van mantelzorg en
stelt enkele getuigenissen uit typische en atypische mantelzorgsituaties voor. Daarnaast bespreekt hij/zij het
profiel van de mantelzorger, alsook enkele cijfergegevens (aantal mantelzorgers in Vlaanderen, aantal werkende
mantelzorgers, …)

ERVARINGEN:
De vormingsbegeleider geeft nieuwe informatie mee aan de deelnemers van de vorming. Op die manier probeert
hij/zij interesse te wekken voor het thema en de relevantie ervan te illustreren. Het is een oefening die vlot ingebed
kan worden in een vorming voor een groot aantal personen.
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FICHE 3: MANTELZORG VERSUS VRIJWILLIGE ZORG
WERKVORM:
Actieve oefening

KORTE OMSCHRIJVING:
Een actieve oefening waarbij deelnemers verschillende kenmerken van mantelzorg en vrijwillige zorg
onderscheiden zodat het verschil tussen beide vormen van zorg duidelijk wordt.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers kennen het verschil tussen mantelzorg en vrijwillige zorg en kunnen hiervan concrete
voorbeelden geven.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 60 deelnemers
Duur: +/-15 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 3
 Kenmerken op papier (materiaal fiche 3)

WERKWIJZE:
De deelnemers worden verdeeld in groepjes van 5 à 6 personen. Iedere groep krijgt 18 kenmerken. De bedoeling
is dat de deelnemers in groep overleggen welke kenmerken ze onder mantelzorg plaatsen en welke aspecten bij
vrijwillige zorg passen. Vervolgens overloopt de vormingsbegeleider aan de hand van de PowerPoint de
kenmerken van beide soorten zorg.

ERVARINGEN:
Deze oefening kan als uitbreiding gegeven worden bij het theoretische deel rond mantelzorg. Het zet de
deelnemers actief aan het werk en vraagt enige introductie door de vormingsbegeleider.

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

FICHE 4: MANTELZORG IN ONZE MAATSCHAPPIJ
WERKVORM:
Interactief doceren

KORTE OMSCHRIJVING:
Aan de hand van enkele cijfergegevens krijgen de deelnemers zicht op hoe mantelzorg aanwezig is in onze
maatschappij.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers kunnen mantelzorg in onze samenleving situeren en hebben een zicht op hoeveel
mantelzorgers er zijn in Vlaanderen.
De deelnemers hebben een zicht op het aandeel mantelzorgers dat werk en zorg combineert.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 15 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 4

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPoint.

ERVARINGEN:
Theoretisch gedeelte dat noodzakelijk blijkt om de aanwezigheid en het belang van mantelzorg te kunnen
inschatten.
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FICHE 5: HOE VOELT HET OM ZELF MANTELZORGER TE ZIJN
WERKVORM:
Actieve oefening

KORTE OMSCHRIJVING:
Een impressieoefening waarbij de deelnemers op een ervaringsgerichte manier ondervinden hoe het is om zelf
een mantelzorger te zijn.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers ervaren hoe het is om zelf een mantelzorger te zijn in een verwevenheid van relaties, op
een ervaringsgerichte manier.
De deelnemers zijn er zich van bewust dat een mantelzorger verschillende rollen vervult. De
verwachtingen die gepaard gaan met de respectievelijke rollen kunnen soms conflicteren, wat voor
combinatiestress kan zorgen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 40 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Kaartjes met verschillende zinnen per rol (materiaal fiche 5)
 Reflectieblad en schrijfgerief (materiaal fiche 5)
 PowerPointpresentatie nr. 5

WERKWIJZE:
De deelnemers worden opgedeeld in groepjes van 6 tot 11 personen. Aan iedere deelnemer wordt een bepaalde
rol toegekend (zie verder). Alle ‘rollen’ staan in een rij voor de mantelzorger. Ze stappen één voor één naar de
mantelzorger toe. Daarbij zeggen ze wat hen aanbelangt in relatie tot de mantelzorger en gaan vervolgens achter
de mantelzorger staan. De verschillende rollen, naast de mantelzorger, (met zinnen) zijn:
 de hulpbehoevende – “Ik heb je nodig!”
 een broer / zus van de mantelzorger – “Ik zie je niet veel meer…”
 een zoon van de mantelzorger – “Mama / papa, voer je me naar de sportles?”
 een dochter van de mantelzorger – “Mama / papa, wat eten we vandaag?”
 een collega van de mantelzorger - “Ik had graag een vergadering ingepland.”
 de leidinggevende van de mantelzorger – “Ik wil dat je op tijd op je werk komt!”
 de partner van de mantelzorger – “Je hebt weinig tijd voor mij!”
 …
Daarna neemt iedereen de mantelzorger vast, legt een hand op zijn / haar schouder en zegt simultaan zijn / haar
zinnetje. Na deze oefening wordt een reflectiemoment ingebouwd waarbij in dezelfde groepjes stilgestaan wordt
bij hoe een mantelzorger zich op bepaalde momenten kan voelen.

ERVARINGEN:
Het is een actieve oefening die voor deelnemers tot verrassende inzichten leidt. De oefening wordt over het
algemeen als zeer positief ervaren en is niet moeilijk te organiseren.
Bron: Cera/Zorgsaam
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FICHE 6: MANTELZORGER BINNEN MIJN ORGANISATIE
WERKVORM:
Groepsdiscussie

KORTE OMSCHRIJVING:
Door middel van een groepsdiscussie reflecteren de deelnemers op de eigen (mantelzorg)situatie en de
(mantelzorg)situatie van collega’s binnen de eigen organisatie.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers zijn in staat om zich in te leven in de situatie van een mantelzorger die werk en zorg
combineert.
De deelnemers kunnen enkele mantelzorgvriendelijke maatregelen opsommen die mogelijk zijn
binnen de eigen organisatie.
De deelnemers kunnen mantelzorgvriendelijke maatregelen suggereren die momenteel nog niet
mogelijk zijn binnen de eigen organisatie.

ORGANISATIE
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 6
 Reflectieblad en schrijfgerief (materiaal fiche 6)

WERKWIJZE:
De deelnemers worden verdeeld in groepjes van 5 tot 10 personen. Aan de hand van een aantal vooropgestelde
vragen en stellingen (zie PowerPointpresentatie en reflectieblad) denken de deelnemers na over hoe een
mantelzorger in hun organisatie de combinatie van werk en zorg blijvend kan volhouden. De vormingsbegeleider
expliciteert duidelijk dat de mantelzorgers zich bekend mogen maken en uit eigen ervaring mogen spreken, maar
dat ze even goed het recht hebben om de privésituatie voor zich te houden. Indien het aantal deelnemers het
toelaat, worden achteraf de verschillende vragen overlopen.

ERVARINGEN:
Deze oefening is gemakkelijk te organiseren, doch vraagt een sfeer van veiligheid en vertrouwen. In een veilige
omgeving zullen mensen open durven reflecteren over de (mogelijke) noden van mantelzorgers binnen de
organisatie, de sterktes en leemtes van de voorhanden maatregelen, en zullen mantelzorgers zich sneller bekend
durven te maken.
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FICHE 7: MANTELZORGQUIZ
WERKVORM:
Quiz / test

KORTE OMSCHRIJVING:
Een speelse oefening waarbij de deelnemers kennis maken met het thema mantelzorg.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een algemeen zicht op wat mantelzorg is en hoe deze thematiek in onze
samenleving aanwezig is.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 25 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 7
 Kaartjes (A, B, C) (materiaal fiche 7)
 Antwoorden op quizvragen (voor vormingsbegeleider)

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider stelt de quizvragen (zie PowerPointpresentatie). De deelnemers antwoorden door het
(volgens hen) juiste kaartje omhoog te steken. De begeleider overloopt de antwoorden van de deelnemers en
geeft uitleg over welk antwoord het juiste was.

ERVARINGEN:
Heel eenvoudige oefening die door de deelnemers gesmaakt wordt en tot positieve resultaten leidt.
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FICHE 8: STELLINGENSPEL MANTELZORG
WERKVORM:
Quiz / test

KORTE OMSCHRIJVING:
Een speelse oefening waarbij deelnemers kennis maken met het thema mantelzorg en de verbonden
gevoeligheden.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:
 De deelnemers weten wat de gevoeligheden verbonden aan het thema mantelzorg zijn.
ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 8
 Tape

WERKWIJZE:
De ruimte wordt met tape in twee vakken ingedeeld (eens – oneens). De vormingsbegeleider legt de deelnemers
uit dat er een aantal vragen volgen. Bij elke vraag wordt er aan de deelnemers gevraagd om een positie in te
nemen. De begeleider leest de stellingen voor (zie PowerPointpresentatie) en overloopt de antwoorden met de
deelnemers aan de hand van een kort reflectief moment (bijvoorbeeld door het peilen naar een motivering van
bepaalde stellingname).

ERVARINGEN:
Gemakkelijk te organiseren oefening waarbij de deelnemers op een actieve manier een standpunt innemen met
betrekking tot enkele ‘mantelzorgstellingen’ en dit terugkoppelen naar de eigen organisatie.
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FICHE 9: HOE KAN EEN MANTELZORGVRIENDELIJKE ORGANISATIE
ER UIT ZIEN?
WERKVORM:
Brainstorm

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken in kleine groepjes na over hoe een mantelzorgvriendelijke organisatie er (utopisch) uit kan
zien.

DOELGROEP:
Werknemers (minder relevant) – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:
 De deelnemers ontwikkelen een duidelijk beeld van de manier(en) waarop een bedrijf


mantelzorgvriendelijk kan worden.
De deelnemers weten welke drie pijlers van belang zijn om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
uit te bouwen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Grote papieren voor de brainstorm
 PowerPointpresentatie nr. 9

WERKWIJZE:
De deelnemers brainstormen in groepjes van 5 à 10 personen over hoe een (utopisch) mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid eruit kan zien. Ze schrijven hun ideeën op een groot blad papier. Nadien overloopt de
vormingsbegeleider samen met de deelnemers de ideeën, waarna hij/zij ze aan de hand van de
PowerPointpresentatie situeert binnen de drie belangrijke pijlers van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Mogelijke richtvragen zijn:
 Hoe ziet een mantelzorgvriendelijke organisatie er volgens jullie uit?
 Stel je voor dat je in een perfecte organisatie werkt, waar alles mogelijk is. Hoe kan een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in dergelijke organisatie tot uiting komen?
 Wat zou je – indien je geen rekening diende te houden met zaken die niet mogelijk zijn – in jouw organisatie
willen implementeren met betrekking tot mantelzorgvriendelijk ondernemen?
 Welke aspecten uit de brainstorm zijn zaken die in wel of niet mogelijk zijn binnen je eigen organisatie?
Waarom wel? Waarom niet?

ERVARINGEN:
Deze oefening is gemakkelijk te organiseren. Pluspunt is het actief betrekken van de deelnemers in het denkproces
over manieren waarop de theorie toepasbaar kan zijn voor de eigen organisatie.
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FICHE 10: HOE MANTELZORGVRIENDELIJK IS MIJN ORGANISATIE (1)
WERKVORM:
Quiz / test

KORTE OMSCHRIJVING:
Een oefening waarbij de deelnemers inschatten hoe mantelzorgvriendelijk hun eigen organisatie is.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers kunnen inschatten hoever hun bedrijf staat op vlak van mantelzorgvriendelijkheid
(sterktes).
De deelnemers weten op welke pijlers ze meer kunnen inzetten om nog mantelzorgvriendelijker te
worden (groeikansen).

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Test voor werkgevers (materiaal fiche 10)
 PowerPointpresentatie nr. 10

WERKWIJZE:
De begeleider introduceert de test voor werkgevers die iedere deelnemer zelfstandig invult. Na het invullen
berekenen de deelnemers hun score op de test en lezen ze de bijhorende feedback. Ze overleggen in kleine
groepjes hoe mantelzorgvriendelijk hun organisatie reeds is en op welke aspecten ze nog meer kunnen inzetten.

ERVARINGEN:
Heel eenvoudige oefening die door de deelnemers gesmaakt wordt en tot positieve resultaten leidt.
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FICHE 11: HOE MANTELZORGVRIENDELIJK IS MIJN ORGANISATIE (2)
WERKVORM:
Groepsdiscussie

KORTE OMSCHRIJVING:
Een oefening waarbij de deelnemers de sterktes en groeikansen van hun eigen organisatie op het vlak van
mantelzorgvriendelijkheid in kaart brengen.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:





De deelnemers kennen de sterktes en leemtes van hun eigen organisatie op het vlak van
mantelzorgvriendelijkheid.
De deelnemers weten welke maatregelen gebruikt kunnen worden door mantelzorgers in het bedrijf.
De deelnemers weten welke maatregelen nog ontbreken.
De deelnemers hebben een zicht op hoever hun bedrijf staat op vlak van mantelzorgvriendelijkheid.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 15 minuten
Materiaal:
 Reflectieblad (materiaal fiche 11)
 PowerPointpresentatie nr. 11

WERKWIJZE:
De deelnemers worden opgedeeld in groepjes van 5 tot 10 personen. Samen lijsten ze op welke sterktes en
leemtes hun eigen organisatie heeft met betrekking tot mantelzorgvriendelijke maatregelen (zie reflectieblad).

ERVARINGEN:
Heel eenvoudige oefening die steeds tot inzicht leidt.
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FICHE 12: THEORETISCH KADER MANTELZORGVRIENDELIJK
PERSONEELSBELEID
WERKVORM:
Interactief doceren

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met het belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, alsook met de drie
pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers onderkennen het belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten waarom het belangrijk is om in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te
investeren (~ voordelen).
De deelnemers kennen de drie pijlers waarop een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt.

ORGANISATIE
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 50 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 12

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPointpresentatie.

ERVARINGEN:
Een theoretisch gedeelte dat noodzakelijk blijkt voor de uitbouw van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Deelnemers hebben nood aan een kader wanneer ze deelnemen aan vervolgvormingen en effectief overgaan tot
het investeren in en implementeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
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FICHE 13: PIJLERS VAN EEN MANTELZORGVRIENDELIJK
PERSONEELSBELEID
WERKVORM:
Actieve oefening

KORTE OMSCHRIJVING:
Een actieve oefening waarbij de deelnemers kennis maken met de drie pijlers van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid, ook binnen de eigen organisatie.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers hebben inzicht in de drie pijlers van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten op welke manier(en) ze in hun eigen organisatie aan de respectievelijke pijlers
kunnen werken.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 60 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Pijlers + omschrijvingen op papier (materiaal fiche 13)
 PowerPointpresentatie nr. 13

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider geeft een korte, theoretische inleiding rond mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid (zie
PowerPointpresentatie) (Deze kan weggelaten worden wanneer dit al in eerdere oefeningen aan bod kwam).
Vervolgens worden de deelnemers in groepjes van 5 tot 10 personen verdeeld. Ieder groepje krijgt enkele
omschrijvingen op papier die bij de juiste pijlers geordend moeten worden. Nadien discussiëren de groepsleden
over de respectievelijke pijlers en hoe die reeds ingebed zijn en kunnen worden in de eigen organisatie.

ERVARINGEN:
Een oefening waarbij de deelnemers ingeleid worden in het theoretisch aspect van mantelzorgvriendelijk
ondernemen, alsook dit theoretisch gedeelte (de drie pijlers) actief op de eigen organisatie kunnen toepassen.
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FICHE 14: NAAR EEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID
WERKVORM:
Brainstorm

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers ontwikkelen aan de hand van een brainstorm een visie op de mantelzorgvriendelijkheid van het
huidige personeelsbeleid en de groeikansen naar de toekomst toe.

DOELGROEP:
Werknemers (minder relevant) – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een duidelijk zicht op hoe mantelzorgvriendelijk het bedrijf in het verleden
was, hoe het vandaag is en op welke manier ze dit kunnen optimaliseren naar de toekomst toe.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 60 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Grote papieren voor de brainstorm (links verleden – midden heden – rechts toekomst)
 PowerPointpresentatie nr. 14

WERKWIJZE:
Op het bord / aan de muur hangen drie flip-overvellen: links het verleden, in het midden het heden en rechts de
toekomst. De deelnemers brainstormen over hoe mantelzorgvriendelijk het bedrijf in het verleden was en hoe het
in het heden is. Daarna lijsten ze samen met de begeleider op waar ze in de toekomst naartoe willen, en op welke
manier ze dit kunnen bereiken.

ERVARINGEN:
Een interactieve oefening waarbij de deelnemers een duidelijk zicht krijgen op hoe mantelzorgvriendelijk de eigen
organisatie is, waar ze naartoe willen en op welke manier ze dit kunnen bereiken.
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FICHE 15: MANTELZORGGESPREK
WERKVORM:
Rollenspel

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers oefenen door middel van een rollenspel het mantelzorggesprek in.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:





De deelnemers kunnen de gespreksleidraad correct gebruiken.
De deelnemers weten met welke gevoeligheden ze rekening dienen te houden.
De deelnemers hebben zicht op de verschillende thema’s die in een mantelzorggesprek aan bod
kunnen komen.
De deelnemers voelen zich bekwaam om een mantelzorggesprek aan te gaan.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 50 minuten
Materiaal:
 Gespreksleidraad voor (rol van) de leidinggevende (materiaal fiche 15)
 Pen en papier (voor de observator)
 Rolinformatie leidinggevende en mantelzorger (materiaal fiche 15)
 PowerPointpresentatie nr. 15

WERKWIJZE:
De vormbegeleider overloopt de gespreksleidraad aan de hand van de PowerPointpresentatie. Vervolgens worden
de deelnemers per drie gegroepeerd. De deelnemers trekken willekeurig een van de drie papiertjes die op hun
tafel ligt. Eén iemand kruipt in de rol van de leidinggevende, een tweede persoon wordt mantelzorger/werknemer
en een derde persoon neemt de rol van observator op. De drie deelnemers oefenen het mantelzorggesprek aan
de hand van de gespreksleidraad in. Er wordt van de deelnemers verwacht zo realistisch mogelijk in gesprek te
gaan. De vormingsbegeleider begeleidt het gesprek van de verschillende groepjes.

Leidinggevende

Werkende mantelzorger

Observator

ERVARINGEN:
Een actieve oefening waarbij deelnemers in een veilige situatie hun gespreksvaardigheden kunnen inoefenen.

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

FICHE 16: REFLECTIE MANTELZORGGESPREK
WERKVORM:
Reflectie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren in groep over het mantelzorggesprek dat ze (in de praktijk) uitgetest hebben.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers kunnen aan de hand van enkele vooropgestelde richtvragen stilstaan bij het uitgeteste
mantelzorggesprek.
De deelnemers weten wat goed verliep en waar de moeilijkheden zitten.
De deelnemers houden tijdens het gesprek rekening met de vooropgestelde richtlijnen en
aandachtspunten.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Blad met reflectievragen
 PowerPointpresentatie nr. 16

WERKWIJZE:
De deelnemers verdelen zich in groepjes van 4 à 5 personen en reflecteren aan de hand van de richtvragen over
hoe het ingeoefende mantelzorggesprek verliep. De richtvragen hierbij zijn:
 Zouden jullie deze gespreksleidraad gebruiken om een gesprek met een mantelzorger aan te gaan?
 Welke fasen van het gesprek verliepen goed?
 Aan welke fase(n) van het gesprek dien je als leidinggevende nog meer aandacht te schenken?
 Liep het gesprek zoals gepland? Waren er momenten waar je wat vast zat?
 Zijn alle aspecten van het mantelzorggesprek aan bod gekomen?
 Hoe lang duurde het gesprek?
 Welke feedback kreeg je van je medewerker?
 Had je het gevoel dat de mantelzorger zich op zijn/haar gemak voelde?
 Wanneer staat het tweede gesprek gepland?
 Hoe zal je de rest van het team inlichten?
 ….

Daarna overloopt de vormingsbegeleider aan de hand van de PowerPointpresentatie enkele richtlijnen
en aandachtspunten waarmee rekening moet gehouden worden bij het voeren van een
mantelzorggesprek.
ERVARINGEN:
Bij deze oefening wordt er van de deelnemers verwacht het mantelzorggesprek aan de hand van de leidraad al
eens uit te testen in de praktijk.
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FICHE 17: MANTELZORGVRIENDELIJKE MAATREGELEN
WERKVORM:
Brainstorm

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken na over organisatiespecifieke, mantelzorgvriendelijke maatregelen.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers maken kennis met allerlei mantelzorgvriendelijke maatregelen.
De deelnemers kunnen creatieve maatregelen bedenken die binnen hun eigen organisatie toegepast
kunnen worden.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 Mantelzorgvriendelijke maatregelen (materiaal fiche 16)
 PowerPointpresentatie nr. 17

WERKWIJZE:
De deelnemers worden verdeeld in groepjes van 5 à 10 personen. Ze bedenken enkele maatregelen die de
combinatie tussen werk en zorg voor werknemers binnen hun organisatie zou kunnen vergemakkelijken. De
vormingsbegeleider spoort de deelnemers aan om creatief te zijn. Achteraf worden de gevonden maatregelen
met de volledige groep overlopen. Vervolgens krijgen de deelnemers allerlei andere (nog niet gevonden)
mantelzorgvriendelijke maatregelen. Het is de bedoeling dat ze deze maatregelen ordenen volgens ‘haalbaar’ en
‘niet-haalbaar’ binnen de eigen organisatie.

ERVARINGEN:
Een gemakkelijk te organiseren oefening die tot organisatiespecifieke oplossingen leidt.
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FICHE 18: MIJN MANTELZORGVRIENDELIJKE ORGANISATIE
WERKVORM:
Actieve oefening

KORTE OMSCHRIJVING:
Een oefening waarbij deelnemers nadenken over hoe een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid er binnen hun
organisatie zou kunnen uitzien.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:
 De deelnemers weten wat mantelzorgvriendelijk ondernemen inhoudt en kunnen dit toepassen op hun
eigen organisatie.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:




Wit papier voor iedere deelnemer
Papier waarop kenmerken van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
opgelijst kunnen worden



PowerPointpresentatie nr. 18

WERKWIJZE:
Na een inleiding op mantelzorgvriendelijk ondernemen, deelt de vormingsbegeleider blanco bladeren uit aan de
deelnemers. De bedoeling is dat zij op basis van de inleiding weergeven hoe een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid binnen hun organisatie vorm zou kunnen krijgen. De deelnemers zijn vrij in hoe ze het
aanpakken. Ze kunnen een schema maken met kernwoorden of ervoor kiezen om mantelzorgvriendelijkheid
binnen hun organisatie te tekenen (symbolisch, abstract, realistisch). Wanneer iedereen klaar is, worden de
bladeren doorgegeven naar een andere deelnemer. De deelnemers overlopen in kleine groepjes de
tekeningen/schema’s die gemaakt werden en lijsten de kenmerken van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid die naar voor komen op.

ERVARINGEN:
Deze oefening vereist steeds een uitgebreide inleiding rond mantelzorg en mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid. Eens de deelnemers inhoudelijke kennis opgebouwd hebben rond het thema, is dit een oefening
waar heel wat organisatiespecifieke mogelijkheden om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uit te bouwen
naar voor kunnen komen. Er wordt van de deelnemers enige creativiteit verwacht.
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FICHE 19: ROLLEN VAN VERSCHILLENDE ACTOREN
WERKVORM:
Groepsdiscussie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken in groep na over de rollen en het mandaat van verschillende actoren in het traject naar
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:






De deelnemers kunnen verschillende actoren bedenken waarmee de mantelzorger in contact komt in
zijn/haar werksituatie.
De deelnemers weten welke rol(en) deze personen opnemen.
De deelnemers weten welk mandaat deze personen binnen het traject van de mantelzorger hebben.
De deelnemers kunnen de verwachtingen die er heersen ten opzichte van de verschillende personen
oplijsten.
De deelnemers kunnen een traject voor een mantelzorger uitstippelen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Brainstormblad

Uitgewerkte fiches actoren (materiaal fiche 19)
 PowerPointpresentatie nr. 19

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider geeft aan de hand van de PowerPointpresentatie een korte inleiding over de verschillende
rollen die actoren kunnen opnemen. Daarna worden de deelnemers verdeeld in groepjes van 4 à 5 personen. De
deelnemers denken na over volgende vragen:
 Welke rol nemen de verschillende personen op binnen het parcours van de mantelzorger;
 Welk mandaat hebben deze personen binnen het traject van de mantelzorger;
 Welke verwachtingen zijn er ten opzichte van deze personen.
Na het beantwoorden van deze vragen, stippelen de deelnemers een traject uit voor de mantelzorger – specifiek
voor hun organisatie. Vervolgens vergelijken ze datgene wat ze opschreven met de uitgewerkte fiches per rol en
beantwoorden hierbij de reflectievragen.

ERVARINGEN:
Deze oefening is tijdsintensief, maar kan heel organisatiespecifiek ingezet worden.
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FICHE 20: ONTWIKKELEN V/E MANTELZORGVRIENDELIJKE VISIE
WERKVORM:
Groepsdiscussie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers ontwikkelen een organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een zicht op hoe een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen er kan uit zien
en kunnen zelfstandig aan de slag binnen de eigen organisatie.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 15 deelnemers
Duur: +/- 60 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 20

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider geeft aan de hand van de PowerPointpresentatie een inleiding rond het schrijven van een
visie. Tijdens de uitleg staan de deelnemers stil bij elementen die ze belangrijk vinden en bij aspecten die
aansluiting vinden bij de cultuur van hun organisatie. Na de uitleg volgt een discussie waarin de managers
overleggen om zo tot een organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen te komen. Deze visie
wordt in een volgende ‘verbindende’ vorming afgetoetst met de rechtstreeks leidinggevenden en de werknemers.

ERVARINGEN:
Doordat de opdracht heel wat ondersteuning en begeleiding vraagt, is het belangrijk dat de vormingsbegeleider
een goed zicht heeft op wat een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen inhoudt.
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FICHE 21: GETUIGENISSEN ‘MANTELZORGVRIENDELIJKE MANAGERS’
WERKVORM:
Groepsdiscussie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met enkele getuigenissen van managers die reeds geïnvesteerd hebben in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:




De deelnemers kunnen zich vergelijken met andere managers van organisaties die reeds investeerden in
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten welke vruchten andere organisaties plukken van het investeren in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
De deelnemers weten met welke uitdagingen andere organisaties kamp(t)en wanneer ze inzetten op
mantelzorgvriendelijkheid.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 21

WERKWIJZE:
Er worden een tweetal succesverhalen getoond van managers die met hun bedrijf reeds ingezet hebben op
mantelzorgvriendelijkheid. Ze vertellen welke vruchten ze ervan plukken, maar ook met welke moeilijkheden ze
kamp(t)en tijdens de implementatie. Na de getuigenissen wordt telkens een kort overlegmoment ingepland
waarbij de managers samen kunnen reflecteren over de respectievelijke getuigenis.

ERVARING:
Door met getuigenissen en succesverhalen te werken, kunnen organisaties elkaar sensibiliseren. Concrete
voorbeelden bieden managers een realistisch beeld over hoe organisaties in de praktijk mantelzorgvriendelijk
worden. Het belang en de mogelijkheden van mantelzorgvriendelijk ondernemen worden geschetst, waardoor het
maatschappelijk debat aangewakkerd kan worden.
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FICHE 22: VISIEONTWIKKELING
WERKVORM:
Groepsdiscussie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers gaan in discussie met elkaar en ontwikkelen een gedragen visie op mantelzorgvriendelijk
ondernemen.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers komen tot een organisatiespecifieke visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen,
gedragen door alle geledingen van de organisatie.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 15 deelnemers
Duur: +/- 50 minuten
Materiaal:
 Mantelzorgvriendelijke visie van managers (ontwikkeld in vorming voor managers)
 PowerPointpresentatie nr. 22

WERKWIJZE:
De managers van een organisatie presenteren de visie die ze ontwikkeld hebben in een vorige vorming aan hun
rechtstreeks leidinggevenden en medewerkers. Op een constructieve manier wordt de ontwikkelde visie
besproken en waar nodig aangepast. De vormingsbegeleider modereert de discussie.

ERVARINGEN:
Doordat het leiden van de discussie inhoudelijke begeleiding vraagt, is het belangrijk dat de vormingsbegeleider
een goed zicht heeft op wat een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen inhoudt. Alsook is het van belang dat
hij/zij inzicht heeft in de cultuur van de organisatie.
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FICHE 23: TOEKOMST/TRANSITIE BINNEN DE ORGANISATIE
WERKVORM:
Groepsdiscussie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers denken intern na over hoe ze mantelzorgvriendelijk ondernemen verder kunnen laten binnen
sijpelen in het dagelijks denken en doen van de eigen organisatie.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers hebben een duidelijk zicht op hoe ze het traject rond mantelzorgvriendelijk ondernemen
binnen de eigen organisatie verder zetten.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 15 deelnemers
Duur: +/- 30 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 23

WERKWIJZE:
De deelnemers gaan samen rond de tafel zitten en denken na over hoe het mantelzorgvriendelijk traject naar de
toekomst toe verder gezet kan worden. Ze denken daarbij aan concrete acties omtrent de communicatie naar
werknemers toe, het waarborgen van de continuïteit, het communiceren van de visie, het in kaart brengen van de
noden en verlangens, … De deelnemers werken enkele concrete acties uit en maken een realistisch tijds- en
communicatieplan.

ERVARINGEN:
Het begeleiden van deze oefening vergt heel wat kennis van de vormingsbegeleider omtrent verandertrajecten
en het implementeren van een bepaald beleid in organisaties.
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FICHE 24:WELKE OPLOSSING STEL JE VOOR
WERKVORM:
Actieve oefening

KORTE OMSCHRIJVING:
Aan de hand van realistische casussen zoeken de deelnemers naar concrete oplossingen voor
mantelzorgproblemen op de werkvloer.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers maken kennis met verschillende realistische mantelzorgproblemen die kunnen
voorkomen op de werkvloer.
De deelnemers kunnen concrete oplossingen bedenken voor realistische mantelzorgproblemen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 30 deelnemers
Duur: +/- 35 minuten
Materiaal:
 Casussen (1 per tafel) (materiaal fiche 24)
 Blad waarop deelnemers oplossingen voor casus kunnen opschrijven
 PowerPointpresentatie nr. 24

WERKWIJZE:
De vormingsbegeleider verdeelt de deelnemers in groepjes van vier personen (die zich groeperen per tafel). Iedere
tafel krijgt een verschillende casus. Eén deelnemer per tafel leest de casus luidop voor. Vervolgens schrijft iedereen
voor zichzelf vier oplossingen voor het probleem op. De oplossingen worden per tafel gebundeld en deze gaan
samen met de casus naar een andere tafel. De gekregen casus wordt per tafel opnieuw luidop voorgelezen en ook
de oplossingen die de andere groep bedacht, worden overlopen. De deelnemers distingeren de drie beste
oplossingen en werken deze verder uit. Vervolgens stelt ieder groepje zijn haar uitgewerkte oplossingen voor aan
alle deelnemers.

ERVARINGEN:
In deze oefening maken deelnemers kennis met realistische situaties waarmee ze geconfronteerd kunnen worden
op de werkvloer. Bovendien leren ze in groep concrete oplossingen bedenken.
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FICHE 25: MANTELZORGWIJZER
WERKVORM:
Interactief doceren

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met de mantelzorgwijzer en leren wanneer en hoe ze die kunnen gebruiken.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers weten hoe ze de mantelzorgwijzer kunnen gebruiken en welke informatie ze waar kunnen
vinden.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 20 minuten
Materiaal:
 Mantelzorgwijzer per deelnemer
 PowerPointpresentatie nr. 25

WERKWIJZE:
De mantelzorgwijzer wordt door de vormingsbegeleider aan de hand van de PowerPointpresentatie stapsgewijs
overlopen. Er wordt uitgelegd dat de mantelzorgwijzer gebruikt kan worden door de personeelsdienst, door de
rechtstreeks leidinggevende, door HR-verantwoordelijken, … om een antwoord te bieden aan medewerkers die
vragen hebben rond de combinatie van werk en mantelzorg. Het geeft een overzicht van wettelijke regelingen,
biedt inspiratie op vlak van mantelzorgvriendelijke maatregelen en zorgt ervoor dat werknemers doorverwezen
kunnen worden naar nuttige instanties en/of informatiekanalen.

ERVARINGEN:
Een gemakkelijk te organiseren oefening waarbij een nuttig en onmiddellijk inzetbaar instrument voorgesteld
wordt aan de deelnemers van de vorming.
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FICHE 26: DOE-HET-ZELF PAKKET
WERKVORM:
Interactief doceren

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met het doe-het-zelfpakket en weten hoe ze dit kunnen gebruiken.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers weten hoe, door wie en wanneer het doe-het-zelfpakket gebruikt kan worden.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: 10 van tot 80 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 26
 Doe-het-zelfpakket

WERKWIJZE:
Het doe het zelf-pakket wordt door de vormingsbegeleider aan de hand van de PowerPointpresentatie stapsgewijs
overlopen. Er wordt uitgelegd dat het doe het zelf-pakket nuttig is voor drie doelgroepen:
Mantelzorgers die in organisaties werken waar men het thema ‘werk en mantelzorg’ niet bespreekbaar
maakt;
Leidinggevenden die een betere afstemming willen maken tussen zorg en werk en hier in mindere mate
voor terug kunnen vallen op collega’s en leidinggevenden, omdat die er in mindere mate zijn;
(Ex)mantelzorgers die (tijdelijk) niet werken en die graag terug een job zouden opnemen.
Daarnaast worden ook de verschillende thema’s die in het doe het zelf-pakket aan bod komen, overlopen.

ERVARINGEN:
Een gemakkelijk te organiseren oefening waarbij een nuttig en onmiddellijk inzetbaar instrument voorgesteld
wordt aan de deelnemers van de vorming.
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FICHE 27: ORGANISATIESCAN
WERKVORM:
Interactief doceren

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met de organisatiescan en welke vragen hierbij aan bod komen.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:



De deelnemers hebben een zicht op het doel van het inzetten van de organisatiescan binnen de
eigen organisatie.
De deelnemers hebben een zicht op hoe ze de organisatiescan kunnen gebruiken binnen de
eigen organisatie.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 15 minuten
Materiaal:
 Organisatiescan
 PowerPointpresentatie nr. 27

WERKWIJZE:
De vormingsbeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPointpresentatie en het pdf-document, en legt
de link met de website.

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn voor leidinggevenden en managementleden om een korte uitleg te krijgen over wat de
organisatiescan inhoudt, wat het bevraagt en hoe ze het kunnen gebruiken in de praktijk. Deelnemers worden
gestimuleerd om de organisatiescan in de praktijk uit te voeren wanneer hen stap voor stap en met illustraties van
de website wordt uitgelegd hoe ze eraan beginnen.
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FICHE 28: MANTELZORGCOACH
WERKVORM:
Interactief doceren

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers maken kennis met een nieuwe rol binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie: de
mantelzorgcoach.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:





De deelnemers weten wat een mantelzorgcoach is en wat hij/zij doet of kan doen.
De deelnemers weten welke hulpmiddelen de mantelzorgcoach kan gebruiken en waar ze die kunnen
terugvinden.
De deelnemers weten wie de rol van mantelzorgcoach kan opnemen en welke plaats in de organisatie de
mantelzorgcoach inneemt.
De deelnemers weten welke voordelen verbonden zijn aan het investeren in een mantelzorgcoach.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 80 deelnemers
Duur: +/- 25 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 28

WERKWIJZE:
De vormingsbeleider doceert de inhoud aan de hand van de PowerPointpresentatie.

ERVARINGEN:
Theoretisch luikt dat noodzakelijk blijkt om de rol van de mantelzorgcoach in een mantelzorgvriendelijke
organisatie uit te bouwen.
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FICHE 29: REFLECTIE (1)
WERKVORM:
Reflectie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren kort over wat ze meenemen uit de vorming en hoe ze dit naar de praktijk toe kunnen
vertalen.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers staan in groep stil bij de verworven inzichten en wat dit voor hun organisatie kan
betekenen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 50 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 29

WERKWIJZE:
De deelnemers reflecteren samen met de andere deelnemers en de vormingsbegeleider over de gevolgde
vorming. De vormingsbegeleider begeleidt het kort reflectiemoment aan de hand van volgende richtvragen:
Welke inzichten nemen jullie mee naar de praktijk toe?
Welke actie zal je ondernemen m.b.t. mantelzorgvriendelijk ondernemen?
…

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn om op het einde van de vorming nog eens kort met de deelnemers te ventileren over de
informatie die ze meekregen. Sommige deelnemers zullen enthousiast zijn en verschillende zaken meenemen naar
de praktijk toe.
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FICHE 30: REFLECTIE (2)
WERKVORM:
Reflectie

KORTE OMSCHRIJVING:
De deelnemers reflecteren kort over wat ze meenemen uit de vorming en hoe ze dit naar de praktijk toe kunnen
vertalen.

DOELGROEP:
Werknemers – Rechtstreeks leidinggevenden – Management

DOELSTELLINGEN:


De deelnemers staan individueel en in groep stil bij de verworven inzichten en wat dit voor hun
organisatie kan betekenen.

ORGANISATIE:
Aantal deelnemers: van 10 tot 15 deelnemers
Duur: +/- 10 minuten
Materiaal:
 PowerPointpresentatie nr. 30

WERKWIJZE:
De deelnemers stellen elk in 1 minuut voor hoe ze een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in hun organisatie
zouden willen implementeren – op basis van de verkregen informatie in voorgaand vormingsmoment. Ze krijgen
hiervoor vijf minuten voorbereidingstijd en beelden zich in dat ze in een lift staan met een bedrijfsleider van een
andere organisatie die ze moeten overtuigen van de relevantie en de mogelijkheden van mantelzorgvriendelijk
ondernemen.

ERVARINGEN:
Het kan nuttig zijn om op het einde van de vorming nog eens kort met de deelnemers te ventileren over de
informatie die ze meekregen. Bovendien kan het goed zijn hen te laten uitspreken wat ze meenemen naar de
praktijk toe.
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