
Eenmeting Informele Zorg 
regio Noord-Veluwe

De zes gemeenten in de regio Noord-Veluwe werken intensief samen op het brede 
welzijnsterrein. Ze doen dat vanuit een gedeelde sociale agenda die gemeenten 
samen met maatschappelijke organisaties hebben bepaald. Drie vraagstukken 
zijn er voor de periode tot en met 2011 uitgelicht voor het Sociaal Programma: 
werk, jeugd en vrijwilligerswerk en informele zorg. Hierop zetten de gemeenten 
samen in, in de vorm van projecten en met financiële steun van de provincie  
Gelderland. In deze publicatie leest u de belangrijkste onderzoeksresultaten van 
de vervolgmeting Informele Zorg. 

Onder het agendapunt Informele Zorg 
voeren de gemeenten twee projecten 
uit: ‘Structuur aan Bod’ en ‘Mantelzorg 
Bekend(t)’.

Regio Noord-Veluwe (RNV) deed in 2009 
een nulmeting Informele zorg. Via deze 

nulmeting kregen gemeenten inzicht in de 
huidige stand van zaken en in de onder-
steuningsvragen van mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers. Dit gaf houvast voor het 
aanscherpen en versterken van beleid. In 
2011 is door Spectrum CMO Gelderland een 
vervolgmeting uitgevoerd om de 

ontwikkelingen in beeld te brengen. Met 
deze gegevens kan RNV samen met de 
regiogemeenten een volgende stap zetten 
richting het gewenste ondersteunings-
aanbod.

Henriëtte van Gils (projectleider Informele Zorg Noord-Veluwe) 

Mantelzorg heel gewoon, heel bijzonder!

Veel mantelzorgers geven aan het heel gewoon te vinden om zorg te verlenen aan hun 
naaste als dat nodig is. Ze vinden dit vaak heel vanzelfsprekend, maar zijn van bijzondere 
waarde voor degene waarvoor zij zorgen. Ook maatschappelijk heeft hun inzet grote 
waarde. 
De afgelopen jaren is de ervaren overbelasting van mantelzorgers iets afgenomen.  
Ingezet is op de ondersteuning van mantelzorgers via de lokale steunpunten  
mantelzorg, hulpdiensten en vrijwilligersorganisaties. Zij bieden een ‘luisterend oor’ en 
prak-tische ondersteuning. Ook is de informatievoorziening over mantelzorg verbeterd.
Naar verwachting wordt de rol van de informele zorg door een terugtredende overheid 
steeds groter. De komende jaren blijft de professionele ondersteuning van  
mantelzorgers én zorgvrijwilligers daarom extra hard nodig. Een goede ondersteuning 
van mantelzorgers en zorgvrijwilligers is geen overbodige luxe, maar een noodzaak. 

Samenvatting

Wat zijn nu op basis van de onderzoeksre-
sultaten mogelijke actiepunten? 

Creëer lichte vormen van (praktische) 
hulp, werk aan bekendheid respijtzorg
Meer mantelzorgers kunnen rekenen op 
steun van de omgeving. Een oorzaak kan 
zijn dat mantelzorg steeds verder inge-
burgerd raakt. Mensen raken zich meer 
bewust van de impact die het heeft voor 
mantelzorgers. Wel hebben mantelzorgers 
een sterkere behoefte aan praktische hulp 
dan dat er aangeboden wordt. 

Voortzetting samenwerking en afstem-
ming aanbod
Lokaal zijn de informele en formele 
organisaties sinds de nulmeting beter 
met elkaar gaan samenwerken via lokale 
netwerken. Dit mede dankzij de start van 
lokale steunpunten en de functie van het 
lokaal platform informele zorg. In regio-
naal verband vinden organisaties elkaar 
in het Regionaal Platform Informele Zorg. 
Hier wordt kennis en informatie gedeeld 
en goede ervaringen uitgewisseld. Het 
verdient aanbeveling deze samenwerking 
voort te zetten.

Blijvende aandacht voor mantelzorgers
Steeds meer mensen kennen het begrip 
mantelzorger. De RNV heeft hier fors op 
geïnvesteerd sinds 2009. De steunpun-
ten werken gestructureerd samen en 
stemmen taken op elkaar af. Er is een 
gezamenlijk cursuspakket ontwikkeld, 
er zijn respijtdagen in regionaal verband 
en is er aandacht voor specifieke doel-
groepen (werkende, allochtone en jonge 
mantelzorgers). Ook zijn er per gemeente 
klankbordgroepen ontstaan die de belan-
gen van mantelzorgers behartigen. Deze 
initiatieven zijn net ontwikkeld en vragen 
nadere uitwerking. 

Zorgvrijwilligers steeds belangrijker
In de Eenmeting zijn naast meer mannen 
ook meer jongeren zorgvrijwilliger. Dat de 
RNV ook pilotregio is voor de Maatschap-
pelijke Stages (MaS) helpt hier waarschijn-
lijk. Uit de eindevaluatie van dit project 
blijkt dat jongeren die een MaS doen, dit 
vaak binnen zorg en welzijn doen. Na de 
MaS blijven ze vaak als vrijwilliger. De 
jongeren denken zelf, vaker dan jongeren 
die geen MaS deden, in de toekomst weer 
vrijwilliger te worden. Om jongeren te 
binden is het belangrijk om hun motieven 
aan te spreken en de activiteiten aan te 
laten sluiten bij hun interesses.

In het onderzoek zijn mantelzorgers 
uitvoerig bevraagd. Een kleine greep uit de 
uitspraken van mantelzorgers uit de regio 
Noord-Veluwe.

Hulp gevraagd
 ‘Ik zorg voor twee zoons met ADHD 

en PDD-NOS. Helaas geeft CIZ geen 
logeeropvang meer voor weekenden. 
Dan kon ik even bijtanken. Ik voel me 
zwaar overbelast. Heb geen tijd voor 
ontspanning.’

 ‘Bij hulpvragers die weinig vertrouwen 
hebben in andere mensen is respijtzorg 
geen optie. Zij zouden wel geholpen 
zijn met wat meer vaste mensen die ze 
beter leren kennen. Ik zou hulp wensen 
om deze vaste mensen te vinden.’ 

 ‘Ter ontlasting zou praktische hulp in 
een druk gezin fijn zijn, zodat er meer 
energie overblijft voor de mantelzorg.’

Instanties en gemeenten
 ‘Administratieve overlast, rompslomp 

en ergernis. Een zware chronisch inva-
lide van 71 jaar. wordt helaas niet meer 
beter. Toch moet ik steeds opnieuw 
tekst en uitleg geven bij instanties. 
Denk aan CIZ,GAK en zorgkantoor en 
vooral fiscus.’

 ‘Graag snellere reactie van de gemeente 
t.a.v. hulpmiddelen en aanvragen.’

 ‘Door de kracht van positief denken, 
sta je dichtbij je naaste. Zelf ben ik erg 
positief over wat de mantelzorg doet, 
vooral nu er samenwerking met de 
gemeente is.’ 

Motivatie
 ‘Ik ben blij en dankbaar dat ik het mag 

doen voor mijn man.’
 ‘Ik ben 84 en ga iedere middag naar 

mijn man in Seewende. Als ik een keer 
niet kan dan is hij overstuur dus zet ik 
alle dingen voor hem met liefde aan de 
kant.’

Zelfredzaam
 ‘Ik creëer mijn eigen vrije tijd als ik daar 

behoefte aan heb.’
 ‘Binnenkort starten wij een cursus 

belangenbehartiging mantelzorgers.’

Colofon
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Vragenlijsten
 Vragenlijsten voor steunpunten,  

mantelzorgers, vrijwilligers en  
organisaties.

 Feedback van beleidsambtenaren 
en leden van het Regionaal Platform 
Informele Zorg Noord-Veluwe erin 
verwerkt. 

Dataverzameling
 Zorgvrijwilligers en mantelzorgers 

uitgenodigd, lijst op papier of digitaal 
(via banner op de website van de regio 
Noord-Veluwe) in te vullen.

 Organisaties en steunpunten een 
papieren of digitale vragenlijst. 

Analyse, interpretatie en duiding 
gegevens

 Resultaten beschreven in rapportage, 
besproken met Regio Noord-Veluwe 
en per gemeente. 

 Doel: komen tot scherpe en maximaal 
relevante aanbevelingen. 

 Aanbevelingen omzetten in verbeter-
acties. 

 Uitvoerende professionals krijgen 
handvatten mee om deze uit te voe-
ren.

Bijna driekwart van de 475 mantelzorgers 
in het onderzoek is vrouw. Dit keer zijn er 
nog minder jongeren vertegenwoordigd. 
Bijna de helft is tussen de 46 en 65 jaar en 
41% is 65 jaar of ouder.

Overbelasting 
De mate van overbelasting neemt af. Nu 
ervaart bijna 70% enige mate van over-
belasting: in 2009 was dit nog 80% (zie 
figuur 1). De meeste overbelasting komt 
voor bij mantelzorgers die langer zorgen. 
Ruim 40% geeft 28 uur per week 0f meer 
mantelzorg en 90% geeft al 2 jaar of langer 
mantelzorg. 

Ondersteuningsaanbod 
Nu gebruikt 22% van de mantelzorgers 
ondersteuning. In 2009 was dit 70%. Toen 
maakten mantelzorgers vooral gebruik 
van informatie, advies en begeleiding en 
praktische hulp. In deze meting blijven de 
eerste twee vaak genoemd. Praktische 
hulp wordt beduidend minder vaak benut, 
terwijl daar wel behoefte aan is. Meer 
mantelzorgers krijgen emotionele hulp. 
Bijna een kwart van de mantelzorgers 
is door familie en bekenden gewezen op 
ondersteuningsmogelijkheden. Bijna 20% 
door zorginstellingen. 

Ondersteuningsbehoefte
Het ondersteuningsaanbod van de Steun-
punten Mantelzorg komt meer overeen 
met de behoefte van mantelzorgers dan 
in 2009. Alleen de vraag naar praktische 
hulp is nu duidelijk groter dan het aanbod. 
Vooral oudere mantelzorgers die intensie-
ver zorg verlenen of vaker overbelasting 
ervaren, wensen meer praktische hulp. Het 
aanbod van advies en begeleiding,  
respijtzorg en educatie komt vaak  

enigszins tegemoet aan de behoefte.  
Positiever is men over de aangeboden 
informatie, materiële zorg, financiële  
tegemoetkoming en emotionele hulp.

Steunnetwerk 
Driekwart van de mantelzorgers ontvangt 
voldoende steun van familie, vrienden en 
bekenden en bijna de helft van buurt- 
bewoners. Nu kan 20% van de mantel- 
zorgers voor steun onvoldoende terecht bij 
zijn omgeving. In 2009 was dit nog 33%.  
Mantelzorgers die intensiever zorgen of 
meer overbelasting ervaren, ontvangen 
minder vaak steun van hun omgeving. 

Respijtzorg 
Om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, 
is er respijtzorg. Daar maakt 24% van de 
mantelzorgers gebruik van. In 2009 was 
dit nog 31%. Als ze er gebruik van maken, 
dan is het vooral ter ontspanning (24%), 
voor vakantie en de verlichting van de 
dagelijkse zorg (beide 22%). Het gebruik 
voor praktische hulp en ontspanning is 
toegenomen. 
De groep mantelzorgers met behoefte aan 
respijtzorg, geeft vaker aan minder steun 
te ontvangen van de omgeving. Ook weten 
zij vaak niet hoe ze vervangende zorg 
moeten regelen. Dit laatste geldt vooral  
voor mantelzorgers die meer overbelasting 
ervaren. Het gebruik van een respijt- 
arrangement om op vakantie te gaan is 
iets toegenomen van 5% naar 9%. De  
onbekendheid ermee is wat afgenomen.

Combinatie met werk 
Een derde van de mantelzorgers heeft een 
betaalde baan. Daarvan ervaart 30% pro-
blemen bij de combinatie werk en zorgta-
ken, vooral het opgaan van de vrije dagen 
aan de zorgtaken en gebrek aan flexibele 
werktijden. Naast flexibele werktijden, 
helpt het mantelzorgers als op hun werk 
duidelijk is dat ze mantelzorger zijn, ze 
geen vrije dagen voor zorgtaken hoeven op 
te nemen en collega’s begrip hebben.

Waardering
Mantelzorgers geven gemiddeld vaker aan 
dat hun hulpvrager, familie en bekenden en 
de gemeente hun inzet zien en waarderen. 
Mantelzorgers die intensiever of al langere 
tijd mantelzorg geven, ervaren dit wat 
minder. Zij ervaren meer waardering door 
de consulent van het Steunpunt. 

werkwijze mantelzorgers
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Figuur 1   Mate van overbelasting 2009-2011

Bijna tweederde van de 143 invullers is 
vrouw. Het aandeel mannen en jongeren 
is groter dan in 2009. Meer dan driekwart 
van de vrijwilligers doet vaste klussen 
(77%). Korte klussen worden populairder. 
Een kwart is hier actief mee, in 2009 was 
dat 13%. Vrijwilligerswerk wordt dus flexi-
beler.

Inzet 
De groep die evenveel vrijwilligerswerk 
doet als bij aanvang is gegroeid. In 2009 
was dit 38%, nu 47%. Voor 80% is het 
vrijwilligerswerk nog altijd even leuk en 
16% vindt het leuker geworden. In 2009 
was dit laatste 12%. Mensen die nu minder 
inzet plegen, hebben gezondheidsredenen 
of minder tijd. Het aandeel vrijwilligers is 
toegenomen bij vriendendiensten/maat-
jesprojecten en verzorg- of verpleeginstel-
lingen (zie figuur 2). 

Motieven
Wat zijn de motieven om vrijwilligerswerk 
in de zorg te doen? Zorgvrijwilligers noe-
men wederom het vaakste ‘anderen helpen’ 
(76%), ‘maatschappelijke betrokkenheid’ 
(70%) en ‘omdat het leuk is’ (59%). Aanslui-
ten bij deze motieven is een belangrijke 
kans in werving en behoud van zorgvrijwil-
ligers. 

Ondersteuning
Een derde van de zorgvrijwilligers heeft een 
ondersteuningsbehoefte. Van deze groep 
wil 76% graag meer kennis en informatie, 
74% zou graag ervaringen uitwisselen. 
Vooral de behoefte aan vervanging is 
verhoudingsgewijs enorm afgenomen. De 
tevredenheid over het ondersteuningsaan-
bod is dit jaar toegenomen tot 91%, in 2009 
was dit 82%. 

We hebben van zes mantelzorgconsulen-
ten in de regio een vragenlijst teruggekre-
gen. 

Activiteiten 
Alle steunpunten bieden individuele  
gesprekken. Sinds 2009 hebben de 
steunpunten vaker verschillende activi-
teiten aangeboden. Ook bieden nu meer 
steunpunten deskundigheidsbevordering, 
praktische hulp en respijtzorg. Het aanbod 
van ontspanningsactiviteiten en lotgeno-
tencontact is wat kleiner geworden. Dit 
geldt ook voor gespreksgroepen en hulp bij 
financiële zaken. 

Begeleiding
Net als in 2009 bieden de meeste steun-
punten gemiddeld drie tot en met vijf ge-
sprekken. Per week spreken steunpunten 
gemiddeld één nieuwe mantelzorger. In 
2009 was dit tussen de twee en vijf nieuwe 
mantelzorgers. Verder worden mantelzor-
gers na het traject maximaal zes maanden 
gevolgd. In 2009 was dit zes tot twaalf 
maanden.

Ondersteuningswensen
De steunpunten hebben nu gemiddeld 
meer ondersteuningswensen dan in 2009. 
De ondersteuningswens is toegenomen 
op financiële tegemoetkoming, informa-
tiefunctie, materiële zorg en educatie. Op 
respijtzorg is deze afgenomen. Opvallend 
is dat er geen ondersteuningswens is op 
praktische hulp, terwijl mantelzorgers het 
aanbod tekort vinden schieten.

In de zes gemeenten zijn 130 organisaties 
benaderd. Bij deze meting was het aantal 
reacties vanuit de organisaties te laag.

zorgvrijwilligers steunpunten organisaties

Profiel  van de mantelzorger
De mantelzorger op de Noord-Veluwe 
is een vrouw, ouder dan 46 jaar, die veel 
werk verzet en al langere tijd zorgt. Zij 
voelt zich soms overbelast, maar vindt 
steun bij familie, buren en/of vrienden. 
Ondersteuningswensen zijn: advies en 
begeleiding, educatie, respijtzorg en 
vooral praktische hulp. Als mantelzorger 
zoekt en vindt ze in toenemende mate 
ondersteuning in haar directe omgeving. 

Profiel van de zorgvrijwilliger
De zorgvrijwilliger op de Noord-Veluwe 
is een vrouw, boven de 46 jaar, die vaste 
activiteiten uitvoert en waarschijnlijk 
behoort tot een vaste kern zorgvrijwilli-
gers. Vaak geeft het vrijwilligerswerk haar 
plezier en kan ze haar talenten erin kwijt. 
Zij is erg tevreden over haar werk en de 
ondersteuning die geboden wordt. Wel 
heeft zij behoefte aan het uitwisselen van 
ervaringen en aan kennis en informatie.
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Figuur 2   Sectoren waar zorgvrijwilligers werken, 2009-2011
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