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MANIFEST Wij Mantelzorgers

Wij Mantelzorgers is een online community van mantelzorgers. Wij Mantelzorgers hebben 
elkaar veel te bieden. Wij (h)erkennen elkaar en delen tips en ervaringen. We leren van 
elkaar en helpen elkaar om in balans te blijven. Wij geloven in de kracht van de 
onderlinge verbinding. We ontmoeten elkaar online en in werkelijkheid. Wij Mantelzorgers 
wordt ondersteund door PGGM & Co.

“Het begint met naar je eigen verlangen te kijken.”

Wij geloven in: 

Mantelzorg is niet altijd een keuze en kan een behoorlijke impact op je leven hebben. 
Toch kiezen de leden van Wij Mantelzorgers ervoor om, net als zoveel mantelzorgers, 
vooral goed voor een naaste te zorgen. 

We voelen ons gezien door overheden en instanties die mensen helpen wanneer ze de 
ruimte willen nemen om voor een naaste te zorgen. Zo maken zij mantelzorg niet alleen 
mogelijk maar ook gemakkelijker voor ons. 

Wij geloven in het vergroten van (ons) vertrouwen in ons eigen oplossings-vermogen. We 
voelen ons gesteund door overheden en instanties die ons daarvoor de ruimte geven.

We geloven in onze kracht en willen die vooral onderhouden en benutten. De lessen die 
we leren door ook te luisteren naar onze irritaties en ergernissen, maken ons vrij in het 
vinden van onze eigen weg. 

We geloven in de kracht van diversiteit. Juist die diversiteit in (mantelzorg)situaties en 
mantelzorgers biedt kansen en verrijking. Instanties en overheden die dit zien en 
respecteren in de (ondersteuningen)taken voor mantelzorgers, helpen ons daarbij.

We geloven in samenwerking, verbinding en gelijkwaardigheid. We beseffen dat de 
beweging van de ander bij ons zelf begint. 

We geloven in samen en verbinden, waardoor (individuele) mantelzorg vereenvoudigt. 
Leden van Wij Mantelzorgers zijn mensen die elkaar uitdagen, spiegelen, informeren, 
adviseren en daarmee wederkerig steunen. 

Het is diezelfde samenwerking en verbinding waarmee we naar instanties en overheden 
kijken, om de ondersteuning van mantelzorgers ook voor professionals en ambtenaren te 
vergemakkelijken. 

We geloven in een betere weg m.b.t. zorg voor een naaste en voelen ons gesteund door 
overheden en instanties die mantelzorg (voor ons) gemakkelijker maken door kritisch te 
zijn op het gebruik van systemen, regels, protocollen en procedures en ons zo helpen de 
regie te behouden. 

Wij geloven in erkenning van onze kracht en wijsheid. Maar ook in eenvoud en 
transparantie. Overheden en instanties die ons de weg wijzen (bijvoorbeeld door een 



heldere, actuele digitale wegwijzer en/of een vast aanspreekpunt/buddy/maatje) 
versterken ons in onze kracht en onafhankelijkheid.

We geloven dat kwaliteit van leven is zoals wij die zelf – individueel - ervaren. We voelen 
ons geholpen door overheden die het begrip voor mantelzorg in de gehele samenleving 
vergroten. 

Mantelzorg is maatwerk, iedere mantelzorger en iedere (zorg)situatie is verschillend. Het 
is met name de eigen beleving van elk individu die maakt of mantelzorg als zwaar en 
belastend wordt ervaren. Juist dit vraagt maatwerk in het ondersteunen en faciliteren van 
mantelzorgers. 

We geloven in het hebben en houden van eigen regie over ons eigen leven. Daarvoor 
hebben we een (lokale) overheid nodig die faciliteert en niet van ons overneemt. Juist de 
veronderstelling dat we ondersteund moeten worden, ontneemt ons onze kracht. 

We hebben de moed om te blijven leren en professionals om ons heen daarin mee te 
nemen. We voelen ons geholpen met overheden en instanties die met ons die omslag 
willen maken. 

“Het is de kunst om het voor iedereen gemakkelijk(er) te maken: voor mantelzorgers 
en zorgvragers maar ook voor ambtenaren, professionals en ondersteuners van 
(mantel)zorg.”
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