
 

 
 

Jonge Mantelzorgers 
Kinderen en jongeren tussen de 4 en 21 jaar die een vader, moeder, broertje of zusje 
hebben met een ziekte, beperking of verslaving, noemen we jonge mantelzorgers. Voor het 
ene kind is dit iets ‘gewoons’, voor het andere kind brengt dit veel (kop)zorgen met zich mee. 
Jonge mantelzorgers groeien op in de rol van een volwassene en worden hierdoor moeilijk 
begrepen door leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn jonge mantelzorgers vaak loyaal aan hun 
ouders en laten ze eigen klachten en zorgen niet snel merken. Er zijn immers al genoeg 
problemen. 
 
Hulp: project Ervaringsmaatjes 
In het project Ervaringsmaatjes ondersteunen wij jonge mantelzorgers door inzet van 
ervaringsmaatjes, het geven van gastlessen en het organiseren van JMZ bijeenkomsten. Zo 
leren jonge mantelzorgers hoe zij zich staande kunnen houden in de moeilijke thuissituatie, 
en hoe ze hun sociale omgeving kunnen gebruiken voor ondersteuning. We zetten jonge 
ervaringsmaatjes in, omdat juist zij vanuit hun ervaring én hun leeftijd gemakkelijk aansluiten 
bij de belevingswereld van kinderen en jongeren hetgeen de ondersteuning extra kracht 
geeft. Het project bestaat uit een drietal onderdelen: 
 
Ervaringsmaatjes 
Jonge mantelzorgers worden geïnformeerd en ondersteund door jong volwassen stagiairs 
die zelf jonge mantelzorger zijn (geweest): een ervaringsmaatje. Een ervaringsmaatje kan 
emotionele, sociale en praktische ondersteuning bieden en tips en ervaringen delen. 
Belangrijk, aangezien jonge mantelzorgers zich regelmatig onbegrepen voelen en aangeven 
dat ze hun ervaringen moeilijk kunnen delen in hun privé omgeving. Zij willen daarom graag 
iemand in hun buurt die weet hoe het is om op te groeien met zorg in het gezin, iemand die 
iets vergelijkbaars heeft meegemaakt en die ervaring wil delen.  
 
Het ervaringsmaatje gaat de jonge mantelzorger helpen om ondersteuning te vinden in zijn 
eigen sociale omgeving. De jonge mantelzorger voelt zich na negen maanden sterker, en hij 
weet dan veel beter waar hij terecht kan voor steun én hoe hij die steun kan vragen.  
 
Het ervaringsmaatje is een HBO stagiair van de opleidingen Social Work; Pedagogiek; 
Toegepast Psychologie en HBO-V, én die weet hoe het is om op te groeien met een ziek of 
beperkt gezinslid. Het ervaringsmaatje is zelf mantelzorger of mantelzorger geweest. 
Belangrijk hierin is dat hij niet enkel de ervaring heeft maar ook deskundig in zijn ervaring is. 
Met andere woorden: hij zit niet meer in een rouw of verwerkingsproces en is in staat te 
reflecteren op de eigen zorgsituatie. Het ervaringsmaatje gaat de jonge mantelzorger 
ondersteunen voor de duur van negen maanden. 
 
Gastlessen 
Een aantal ervaringsmaatjes wordt geselecteerd om gastlessen te gaan geven op 
basisscholen, voortgezet onderwijs en MBO: dé vindplaatsen van jonge mantelzorgers. Deze 
ervaringsmaatjes moeten didactische vaardigheden bezitten en met enthousiasme én 
empathie het thema kunnen overbrengen op een groep. Op deze manier wordt de omgeving 
van de jonge mantelzorger bekend gemaakt met het thema mantelzorg. Dit kan zorgen voor 
erkenning en sociale steun vanuit het netwerk van de jonge mantelzorger.  
 
JMZ activiteiten 
We gaan activiteiten organiseren met ervaringsmaatjes en hun jonge mantelzorgers. Tijdens 
deze activiteiten worden ook ervaringen uitgewisseld over thuis, de sociale omgeving en 
over eigen grenzen en wensen. Zowel de jonge mantelzorgers als hun maatjes leren van 
elkaars ervaringen en kunnen elkaar verder helpen. 


