
Het stappenplan  van:

Viroen Soebedar

Dit stappenplan is ontwikkeld vanuit de ervaring van

mantelzorger Viroen Soebedar. Hij is zelf mantelzorger en zet

zich in voor de (jonge) mantelzorgers in Nederland.



Waarom dit stappenplan?

Mijn naam is Viroen Soebedar en sinds mei 2011 ben ik
mantelzorger van mijn moeder, ik was toen der tijd 16 jaar. Na een

paar maanden kwam ik erachter dat het onderwerp mantelzorg
onderbelicht was in onze samenleving. Hier wilde ik wat aan doen.

Toen ben ik gaan meedoen aan de Week van de Jonge
Mantelzorger. Ik deed mee en het was een succes (getuigen de
edities van de week in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018).

Hierdoor groeide mijn missie: meer bekendheid voor  het
onderwerp (jonge) mantelzorg(ers).

 
In dit stappenplan deel ik mijn ervaringen en visie over jonge

mantelzorgers op school en hoe zij kunnen samenwerken.
 
 
 



STAP EEN

Hoe ga je om met een jonge

mantelzorger? 

De jonge mantelzorger weet zelf niets tot weinig over
ondersteuning.

Uit onderzoek blijkt dat schaamte t.o.v. leeftijdsgenoten /
buitenstaanders de jonge mantelzorger doet twijfelen om hulp
te zoeken.

De jonge mantelzorger zal als hij/zij overbelast is niet gauw
toegeven hulp nodig te hebben. De instelling van een
mantelzorger is veelal: Ik hoef geen hulp, ik doe het zelf wel. ;)

Het is belangrijk dat je als school de leiding neemt in het proces van
het begeleiden van een jonge mantelzorger. 

Waarom?

Om de jonge mantelzorger in bescherming te nemen is het goed om
de leiding te nemen.



Wat kan een school veranderen / verbeteren om het eerder
beschreven te bereiken?

 
 Eerder signaleren - goede connecties met vertrouwenspersoon

 
Wat er nu gebeurt is het volgende:

De jonge mantelzorger heeft soms geen tijd voor huiswerk of
voorbereiden voor een tentamen. 

Resultaat daarvan is slecht - gevolg - een advies voor een lager
niveau onderwijs - gevolg - niet gemotiveerd - gevolg - slechte

relatie/associatie met de school.
 

Dat moet veranderen, maar hoe? Ik zou zeggen, dat er eerder
gesignaleerd dient te worden door docenten. En dat deze docenten
kortere lijntjes met vertrouwenspersonen dienen te hebben. Wat
levert het dan op? Dat de scholieren meteen weten dat de school

meeleeft met zijn/haar situatie. De betrokkenheid met de school en
hopelijk ook de prestaties verbeteren.

 
 

STAP TWEE

Verbetering van een school



Schakel een vertrouwenspersoon/counselor in . Deze
persoon zal een grote en belangrijke rol krijgen voor de

jonge mantelzorger. 
 

Start zo vroeg mogelijk met het koppelen van een
vertrouwenspersoon bijvoorbeeld  dat bij elke

inschrijving elke scholier een vertrouwenspersoon
gezien/gesproken dient te hebben. 

Deze dient proactief te handelen, gedurende de
schooltijd van de jonge mantelzorger

 Het is een lastige taak, vooral in het begin. Maar op het
moment dat je in het begin investeert - dan werpt het in

de toekomst zijn vruchten af.
 
 
 
 
 

STAP DRIE

Vertrouwens personen
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