
  

SAVE THE DATE  

 
‘HACKATHON WERK EN MANTELZORG’ 
 
 
Mantelzorg op de werkvloer: elke werkgever heeft ermee te maken, want 1 op de 4 medewerker combineert 
mantelzorg met een betaalde baan. Hoe kunnen we in de toekomst werk en mantelzorg in de provincie Overijssel 
mogelijk blijven maken gezien alle maatschappelijke en economische ontwikkelingen?    
 
Namens Gemeente Enschede, Jong en Veer en de Stichting Werk&Mantelzorg nodigen wij u van harte uit voor een 
Hackathon (brainstormsessie) waarin we de behoeften van werkende mantelzorgers en werkgevers door vertalen 
naar concrete acties en haalbare ideeën in Overijssel. Hoe kunnen daarbij gemeenten en mantelzorgexperts van 
betekenis zijn met hun aanbod dat afgestemd is op de behoeften van werkgever en werknemer? 
 
Hackathon  
Tijdens de Hackathon bedenken samengestelde teams van werkende mantelzorgers, leidinggevenden, HR-
professionals, beleidsmedewerkers van gemeenten, mantelzorg-ondersteuners, studenten/stagiaires en andere 
geïnteresseerden in relatief korte tijd - en met behulp van allerlei werkvormen - concrete en implementeerbare 
oplossingen voor bovenstaande vraag.  
 
Resultaat van de Hackathon  
Tijdens de bijeenkomst gebruiken we de ervaringen van werkende mantelzorgers zelf als input om ideeën te 
bedenken die écht het verschil gaan maken. Aan het eind van de Hackathon hebben we een aantal ideeën waar de 
deelnemers in geloven. We kiezen gezamenlijk welke ideeën het beste zijn. Het is de bedoeling dat deze ideeën na 
de Hackathon ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd gaan worden.  
 
Deelname  
Fijn als u ons wilt helpen om relevante deelnemers uit uw directe omgeving voor deze Hackathon te werven. We 
hebben mantelzorgers, leidinggevenden en HR-professionals nodig vanwege hun ervaringsdeskundigheid; 
beleidsmedewerkers van gemeenten en mantelzorgondersteuners vanwege hun inhoudelijke betrokkenheid en 
kennis; studenten/stagiaires vanwege hun creatieve en frisse blik. Eigenlijk roepen we iedereen die iets heeft met 
het onderwerp op om mee te doen. Iedereen neemt deel op persoonlijke titel, los van eventuele (organisatie-) 
belangen.  
 
Waarom deze Hackathon?  
Het langdurig en/of intensief ondersteunen en verzorgen van een dierbare verandert het eigen leven. Het kan 
naast voldoening ook verdriet en rouw met zich mee brengen en vraagt om het zoeken van een nieuwe balans in 
het werken en mantelzorgen. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers erkenning en passende ondersteuning 
krijgen zodat zij niet overbelast raken en werkgevers kunnen blijven rekenen op betrokken en productieve 
medewerkers. Werkgevers en gemeenten doen al het nodige. Maar we kunnen nog veel meer doen.  
 
Wanneer, waar en hoe laat?  
De Hackathon is verspreid over twee dagen:  

Donderdag 26 maart 2020, van 11.00 uur tot 16.00 uur, in Enschede locatie volgt 

Donderdag   9 april 2020, van 13.00 uur tot 17.00 uur, in Enschede locatie volgt 

  

Werkwijze  
Behalve twee hele leuke dagdelen, zorgen wij voor een lekkere lunch op 26 maart en een hapje en een drankje op 
9 april. Tijdens de Hackathon werken we in ongeveer zes vaste teams van vijf tot zes personen. De ervaring leert 
dat het belangrijk is dat het hele team van begin tot eind compleet is. Doe je mee? Dan rekenen we erop dat je op 
beide dagen aanwezig kunt zijn.  
 
 
 
 
 



  

Opgave  
Doe zelf mee met de Hackathon en werf deelnemers in jouw netwerk! Er is plaats voor maximaal 36 
deelnemers! Namen van deelnemers kun je doorgeven aan Jong en Veer via info@jongenveer.nl, vermeld daarbij 
jouw gegevens (mailadres en telefoonnummer), achtergrond (bijv. werkende mantelzorger, HR-professional, 
beleidsmedewerker, student, etc.)  
 
Vragen? 
Neem contact op met Gretha van der Veer van Jong en Veer, 06 14177743 of Martijn Tillema van Stichting 
Werk&Mantelzorg, 06 11865894. 
 
 

 
 

     
 
 
 

 


