
 
 

 

Interactieve training met e-learning voor optimale balans tussen mantelzorg en professionele zorg 
 

Training ‘Optimaliseren inzet mantelzorg’ 
 
Zorgprofessionals betrekken het sociale netwerk met de mantelzorgers steeds meer bij de uitvoering van 
de zorg en dienstverlening. De maatschappelijke ontwikkelingen en financiering vanuit de overheid 
vragen om maximale zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger en zijn omgeving. 
Samen op weg naar een optimale balans tussen mantelzorg en professionele zorg betekent een 
coproductie met afstemming tussen alle betrokken partijen. 
 

Kansen voor de zorg 
Door het faciliteren van het cliëntsysteem maak je al snel gebruik van de kracht en dynamiek van de 
informele zorg. Naast betrokkenheid leidt afgestemde informele inzet tot verlichting van de formele 
werkdruk en het opvangen van de onvermijdelijke krimp van zorgprofessionals.  
 
De snelheid van signalering, de kwaliteit van besluitvorming en gezamenlijkheid 
daarin nemen hierbij ook toe. Met deze vernieuwde werkwijze ontstaat er meer 
onderling vertrouwen en begrip voor elkaars inzet. Samenwerken en elkaars 
krachten benutten sluit ook aan bij het huidige beleid van de overheid. 
Zorgorganisaties die dit tijdig zien en een passende organisatie opzetten, kunnen 
betere diensten verlenen aan hun cliënten en een goede uitgangspositie creëren. 
 

Doel training 
Met de training ‘Optimaliseren inzet mantelzorg’ bieden wij zorgprofessionals 
handvatten om samen met het sociale netwerk de zorg rondom de cliënt te optimaliseren. De training 
creëert draagvlak bij zorgprofessionals om de inzet van mantelzorgers en anderen uit het sociale netwerk 
te vergroten in de zorgorganisatie.  
 

Opzet training 
De zorgprofessionals leren in een training van drie dagdelen de samenwerking met het sociale netwerk te 
vergroten en het team van collega’s hierin te coachen!  
 

Praktische e-learning 
In de training gebruiken we de e-learningmodule ‘Optimaliseren 
sociaal netwerk’. Deelnemers volgen deze module als voorbereiding 
op hun coachende rol in hun eigen tempo, op de werkplek of thuis. 
Klik hiernaast voor een online voorbeeld.  
 
Met verschillende soorten vragen, ondersteund met filmfragmenten, 
cartoons en herkenbare praktijkvoorbeelden worden uw 
verzorgenden geprikkeld en uitgenodigd tot leren. Met de scores 
kunnen zij na afloop direct zien in welke mate zij de stof beheersen.  
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Set hulpmiddelen 
Dosaris introduceert tijdens de training een set hulpmiddelen die zorgprofessionals gebruiken bij de 
overdracht aan collega’s. De set bestaat uit:  
 

 Het mantelzorgspel (spel om medewerkers bewust te maken van de noodzaak van een goed 
samenspel met mantelzorgers) 

 De PowerPoint presentatie 
 De praktische e-learningsmodule  

 

Nieuwe rol Zorgprofessional  
De Zorgprofessional krijgt een belangrijke rol en taak om het sociale netwerk te vergroten. Daarnaast 
hebben ze ook een coachende rol om de andere medewerkers in hun zorgteam te begeleiden in dit 
veranderingsproces. Hoe motiveer je de medewerkers en hoe neem je collega’s mee, om de mantelzorg in 
te zetten en te betrekken bij de zorg? We werken tijdens de training aan het optimaliseren van de EVV-
kernactiviteiten:  
 

 Het kunnen organiseren van de zorg en ondersteuning met en rondom de cliënt samen met het 
sociale netwerk 

 Het in gesprek gaan met het sociale netwerk en het verwerken van mogelijkheden in het 
zorg(leef)plan 

 Het kunnen coachen en begeleiden van andere 
medewerkers in het veranderproces 

 

Dagdeel 1: Inzet sociaal netwerk  
We starten met het belang en de mogelijkheden van een krachtig 
sociale netwerk met het accent op inzet en effecten voor de 
zorgorganisatie:  
 

 Wie is/zijn de mantelzorger(s)?  
 Wat is de inzet en zijn de mogelijkheden?  
 Hoe versterk je de eigen regie en zelfredzaamheid van de 

cliënt en vergroot je de inzet van zijn netwerk?  
 Inventariseren huidige inzet sociaal netwerk op een 

afdeling, het in kaart brengen van het sociaal netwerk met 
behulp van een Ecogram. 

 

Dagdeel 2: Rolverdeling mantelzorg- cliënt-zorgverlener 
Na de kennis van dag 1 gaan we praktisch aan de slag met: 
 

 Het gesprek met de mantelzorger: Hoe inventariseer je verwachtingen en behoeften van het 
netwerk? Hoe bespreek je samenwerkingsaspecten of knelpunten met mantelzorg? We bespreken 
de verschillende mogelijkheden en inzet van mantelzorg. 

 Het opstellen van het zorg(leef)plan waarbij duidelijk is wat het aandeel van de cliënt zelf, het 
netwerk en de professionele zorg is. 
 

Wij bieden hier de aanvullende mogelijkheid om te werken met een ervaren acteur voor maximale beleving 
en het vergroten van het leereffect.  

  



 
 

 

Dagdeel 3: Implementatie vergroten inzet mantelzorg 
Naast de zorgprofessionals hebben ook uw overige medewerkers een grote rol bij het betrekken en 
samenwerken met de mantelzorg. Het is de taak van de zorgprofessional om als coach de andere 
medewerkers te motiveren en mee te nemen bij deze verandering. In dit laatste 
dagdeel staat de implementatie centraal:  
 

 Hoe coach en stuur je medewerkers aan m.b.t. visie en beleid inzet van het 
sociale netwerk? 

 Diverse mogelijkheden en hulpmiddelen voor instructie en het informeren van 
medewerkers zoals inzet e-learning 

 Opstellen van een plan van aanpak. 
 

Resultaat training 
Zorgprofessionals hebben na het voltooien van deze training:  
 

 Het sociale netwerk in kaart gebracht met behulp van een Ecogram 
 De mogelijkheden van de mantelzorg geïnventariseerd en vastgelegd 
 Een zorg(leef)plan aangepast waarin heldere afspraken en doelstellingen zijn opgenomen 
 Een plan van aanpak opgesteld 
 Geoefend met diverse gesprekssituaties met mantelzorgers 
 Benoemd welke doelstelling(en) zij willen bereiken met betrekking tot het vergroten van eigen 

inzet cliënt en mantelzorg binnen eigen zorgteam 
 Benoemd welke concrete acties en middelen zij inzetten om dit te bereiken. 

 
Collega zorgprofessionals: 
 

 Kunnen het belang van de inzet van mantelzorg benoemen 
 Hebben met voorbeelden en vragen geoefend om de inzet van het sociaal netwerk te vergroten. 

 

Praktische informatie training 
Doelgroep : Zorgprofessionals die het sociale netwerk met de mantelzorgers betrekken bij 

hun zorg en dienstverlening 

Duur : 3 dagdelen (en tussendoor een huiswerkopdracht) 

Op locatie : Deze training wordt aangeboden op uw eigen locatie 

Nadere info : Mail naar info@dosaris.nl of bel ons op 030 – 666 1706 

 
Heeft u interesse? Bekijk hier alvast een voorproef van onze E-learningmodule ‘Optimaliseren sociaal 
netwerk’ dat de deelnemers ter voorbereiding wordt geboden.  
 
 
 
 
 

Dosaris is als opleidingsinstituut verbonden aan Advisaris 
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