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1

Samenvatting bevindingen

In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting van de bevindingen in de vorm van
beantwoording van de deelvragen.

1.1

Inleiding

Uitgangspunt van Wmo 2015 is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met
behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met ondersteuning van de
gemeente. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol. In de Wmo 2015 is
vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van
mantelzorgers door middel van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.
De hoofdvraag voor het onderzoek naar mantelzorgondersteuning luidt als volgt:
Doen de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout voldoende aan
mantelzorgondersteuning?
Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:

1. Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning en in hoeverre zijn de
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

actiepunten uit de Wmo-nota’s uitgevoerd?
Verloopt de uitvoering van het beleid volgens planning?
Levert de uitvoering van het beleid de gewenste resultaten op?
Hoe worden effecten gemeten en biedt de effectmeting voldoende inzicht?
Hoe brengen de gemeenten de behoeften en wensen van mantelzorgers in kaart?
Wat zijn de aantallen mantelzorgers en wat zijn hun redenen om zich als
mantelzorger te laten registreren?
Hoe tevreden zijn mantelzorgers met het beleid van de gemeenten?
Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning voor medewerkers binnen
de eigen organisaties?

Het perspectief van de mantelzorger staat centraal in het onderzoek. Het onderzoek
heeft betrekking op de periode van 1 januari 2015 tot juni 2017..
De onderzoeksaanpak bestaat uit een documentenanalyse, interviews met de
beleidsmedewerkers en wethouders Wmo van de drie gemeenten, de directeur en
de mantelzorgconsulent van WelzijnsKompas en de coördinator en
mantelzorgconsulent van Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. De ISD
Bollenstreek heeft onze vragen schriftelijk beantwoord. We hebben een digitale
enquête uitgezet onder de geregistreerde mantelzorgers in de drie gemeenten en
tot slot hebben we 10 telefonische interviews gehouden met niet-geregistreerde
mantelzorgers in de gemeenten.
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1.2

Beantwoording deelvragen

Deelvraag 1
Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning en in hoeverre zijn de
actiepunten uit de Wmo-nota’s uitgevoerd?

Deelvraag 2
Verloopt de uitvoering van het beleid volgens planning?
Beantwoording
De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout hebben een gezamenlijke Wmo
beleidsnota opgesteld waarin drie doelen voor mantelzorg zijn geformuleerd. Deze
doelen zijn vrij breed en algemeen. De doelen zijn uitgewerkt in een aantal concrete
activiteiten en een globale planning. Er wordt niet in één overkoepelend document
gerapporteerd over de stand van zaken van de uitvoering van de activiteiten.
Op basis van de interviews en documenten over enkele activiteiten concluderen we
dat de gemeenten een deel van de beoogde activiteiten uit het beleidsplan
inmiddels volgens planning hebben uitgevoerd. Een aantal activiteiten is nog niet
uitgevoerd en enkele beoogde activiteiten zijn opgenomen in de
Transformatieagenda 2017-2018 van de Bollen5 gemeenten. Er zijn verschillende
verklaringen gegeven voor het feit dat sommige activiteiten niet of deels zijn
uitgevoerd.
Toelichting
 Het mantelzorgbeleid wordt geïntensiveerd, zo geven geïnterviewde
bestuurders en beleidsmedewerkers aan. Dat is nodig vanwege de toenemende
druk op mantelzorgers. De gemeenten zien het voorkomen van (zware)
overbelasting van mantelzorgers als een van de belangrijkste taken.
 Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is het van belang dat de
gemeenten zoveel mogelijk mensen in beeld krijgen. De gemeenten willen meer
doen om niet-geregistreerde mantelzorgers te bereiken. Hier ligt ook een
belangrijke rol voor de organisaties in de toegang (lokale loketten, wijkteams,
Wmo Adviescentrum, ISD), welzijnsinstellingen, zorgaanbieders en huisartsen.
 Respijtzorg is een belangrijke vorm van ondersteuning, gericht op het ontlasten
van mantelzorgers. In de Bollenstreek zijn de mogelijkheden voor respijtzorg
beperkt.
 De gemeenten willen meer aandacht voor jonge en werkende mantelzorgers. Er
zijn nu weinig specifieke activiteiten en voorzieningen voor deze doelgroepen.
 Om te komen tot concrete en meetbare doelen voor mantelzorgondersteuning,
zijn Lisse en Hillegom begin 2017 gestart met het ‘Outcometraject’.
Noordwijkerhout doet hier niet aan mee omdat men van mening is dat de
mantelzorgers en hun behoeften voldoende in beeld zijn. Of dit ook zo is,
kunnen we niet concluderen op basis van de gegevens die we in het kader van
dit onderzoek hebben ontvangen.
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Deelvraag 3
Levert de uitvoering van het beleid de gewenste resultaten op?
Beantwoording
Of de gewenste resultaten bereikt worden kan niet worden vastgesteld op basis van
de informatie die we in het kader van dit onderzoek hebben verkregen. Dit is ook
lastig vast te stellen, omdat de doelen in het Wmo-beleidsplan voor het
mantelzorgbeleid weinig SMART zijn geformuleerd. Wel zien we dat de uitvoering
van de mantelzorgondersteuning in de gemeenten goed verloopt. Geïnterviewden
zijn positief over de mantelzorgconsulenten en er wordt door hen aangegeven dat
cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die ze hebben ontvangen. Dit beeld
wordt ook bevestigd in de enquête onder geregistreerde mantelzorgers die in het
kader van dit onderzoek is gehouden. Belangrijkste verbeterpunten liggen in het
bereiken van meer mantelzorgers, meer bekendheid geven aan de mogelijkheden
van mantelzorgondersteuning, preventie van overbelasting en het verbeteren van
de signaleringsfunctie.
Toelichting
 De ISD heeft een rol in het signaleren van overbelasting bij mantelzorgers en kan
mantelzorgers informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning
(maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen). De toegang tot
maatwerkvoorzieningen, zoals hulp bij het huishouden en dagbesteding, ligt bij
de ISD Bollenstreek. Maatwerkvoorzieningen kunnen ingezet worden voor
zorgbehoevenden en kunnen op die manier zorgen voor ontlasting van
mantelzorgers. Daarnaast kunnen maatwerkvoorzieningen ingezet worden voor
mantelzorgers die onvoldoende zelfredzaam of overbelast zijn, zoals respijtzorg.
 De ISD beschikt over diverse protocollen, instructies en formulieren voor het
meldingsgesprek en keukentafelgesprek waarmee de aandacht voor de
mantelzorger is geborgd. Toch geven enkele geïnterviewden aan dat de ISD de
mogelijke overbelasting van mantelzorgers nog beter moet leren herkennen en
de mantelzorger meer moet betrekken bij indicatiegesprekken. Dit geldt ook
voor medewerkers van de andere gemeentelijke loketten.
 Mantelzorgondersteuning wordt uitgevoerd door WelzijnsKompas (Hillegom en
Lisse) en Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Hier kunnen mantelzorgers zich
registeren, eventuele vragen voorleggen aan een mantelzorgconsulent,
ondersteuning krijgen en deelnemen aan activiteiten. Ook het uitreiken van het
jaarlijkse mantelzorgcompliment wordt uitgevoerd door deze organisaties.
WelzijnsKompas wordt gesubsidieerd door de gemeenten. De
mantelzorgconsulent bij het Wmo Adviescentrum is in dienst van de gemeente.
 In de praktijk zien de geïnterviewde mantelzorgconsulenten in Lisse en Hillegom
vooral veel individuele ondersteuningsbehoeften bij mantelzorgers. Dat ervaren
zij als een spanningsveld. De zorgvrager heeft meer zorg nodig, maar krijgt deze
onvoldoende, waardoor de mantelzorger zwaarder belast is.
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Het signaleren van mantelzorgvragen en mogelijke overbelasting (preventie) is
ook een belangrijke taak voor de medewerkers van de andere loketten in de
gemeenten, zoals de lokale loketten en de sociale wijkteams. Dit moet nog
beter, zo geven geïnterviewden aan. Ook de rol van zorginstellingen is belangrijk
in dit kader. Zij kunnen signaleren en doorverwijzen en bieden ook veel
ondersteuning aan mantelzorgers, zoals respijtzorg.

De geïnterviewden noemen de volgende sterke punten in het mantelzorgbeleid:
 Goede samenwerking tussen de betrokken organisaties bij
mantelzorgondersteuning;
 In het Outcometraject worden mantelzorgers betrokken bij het vormgeven van
het beleid en doelen;
 Er zijn goede en betrokken mantelzorgconsulenten die gewaardeerd worden
door de mantelzorgers die zij ondersteunen;
 De gemeenten zijn klein en hebben hun inwoners mede hierdoor redelijk goed in
beeld;
 De locatie van de mantelzorgconsulent in Noordwijkerhout is in het
gezondheidscentrum, waar ook andere organisaties als zorginstellingen en de
huisarts hun locatie hebben. Hierdoor zijn er korte lijnen.
En de volgende verbeterpunten zijn door geïnterviewden genoemd voor het
mantelzorgbeleid:
 Men wil niet-geregistreerde mantelzorgers eerder in beeld krijgen en men wil meer
niet-geregistreerde mantelzorgers bereiken (preventie);
 Men wil meer maatwerk bieden, beter kijken wat nodig is en sneller handelen,
minder door regels laten leiden; gemeenten moeten hiervoor meer ruimte bieden
aan uitvoeringsorganisaties;
 Medewerkers in de toegang1 moeten beter worden toegerust op mantelzorgvragen;
 Meer en beter passende respijtzorg bieden2;
 Er moet meer aanbod komen voor jongere en werkende mantelzorgers;
 In Lisse en Hillegom is benoemd dat er meer contact met het JGT nodig is over jonge
mantelzorgers en meer voorlichting op scholen3;
 Men wil graag een rol spelen richting werkgevers: voorlichting geven, goede
voorbeelden laten zien, bewustwording vergroten. Vraag is wel: hoe ver gaat de rol
van de gemeente hierin?4
 Het schot tussen Wmo en Zorg5 werkt belemmerend om snel passende
ondersteuning te bieden. Een voorbeeld hiervan is respijtzorg, dat vanuit
verschillende potjes betaald wordt;
1

Dat betreft iedereen die de klantvraag in beeld brengt, bijvoorbeeld bij een van de loketten,
maar ook daarna bij huisbezoeken of herindicaties.
2
De gemeenten hebben dit inmiddels in gang gezet als onderdeel van de Transformatieagenda.
3
De gemeenten hebben dit inmiddels in gang gezet als onderdeel van de Transformatieagenda.
4
De gemeenten hebben dit inmiddels in gang gezet als onderdeel van de Transformatieagenda.
Dit wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen in samenwerking met Werk&Mantelzorg (met
subsidie van de gemeente).
5
De Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.
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Het moet makkelijker worden om zorg en ondersteuning te regelen voor
mantelzorgers. In Lisse en Hillegom is genoemd dat er behoefte is aan één
aanspreekpunt voor mantelzorgers. Er wordt bekeken of dit gerealiseerd kan
worden;
Lisse en Hillegom zouden een ruimere definitie van ‘mantelzorger’ willen hanteren,
waardoor iedereen die een melding doet voor een voorziening van een ander, in
aanmerking komt voor mantelzorgondersteuning.

Deelvraag 4
Hoe worden effecten gemeten en biedt de effectmeting voldoende inzicht?
Beantwoording
Er wordt niet gericht gemeten of de doelen van het mantelzorgbeleid worden
bereikt en welke effecten het beleid heeft. Sinds kort houdt WelzijnsKompas de
tevredenheid van mantelzorgers die zijn ondersteund bij. Dit wordt echter
gebaseerd op de mening van de mantelzorgconsulenten, niet op de mening van de
mantelzorgers zelf. Dit geeft wel een beeld, maar is niet representatief voor alle
mantelzorgers en is te weinig objectief.
Toelichting
 De gemeenten meten op verschillende manieren de resultaten van het Wmobeleid, waaronder mantelzorg valt. Hierin wordt geen specifieke aandacht
besteed aan mantelzorgondersteuning. In geen van de onderzochte gemeenten
worden tevredenheidsonderzoeken onder mantelzorgers gehouden.
 In de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is het percentage volwassenen
(19+) dat mantelzorg geeft en het percentage mantelzorgers met hoge belasting
te vinden per gemeente. Daarnaast publiceert GGD Hollands-Midden jaarlijks
kerncijfers, waaronder per gemeente het percentage mantelzorgers (19 – 64
jaar, 65+) en het percentage mensen dat belast is door mantelzorg afgezet tegen
Hollands-Midden en Nederland.
Deelvraag 5
Hoe brengen de gemeenten de behoeften en wensen van mantelzorgers in kaart?
Beantwoording
De enige manier waarop in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout structureel gepolst
wordt waar de behoeften van mantelzorgers liggen is door het voeren van
persoonlijke gesprekken tussen de mantelzorgconsulenten en mantelzorgers.
Aanvullend hierop heeft eind 2015 vanuit de Bollen5 gemeenten eenmalig het
Wmo-cliëntenpanel plaatsgevonden. Hiermee is informatie verzameld over de
uitvoering van de mantelzorgondersteuning, maar niet direct over het beleid.
In het begin 2017 gestarte Outcometraject worden de ervaringen van mantelzorgers
gebruikt voor het bepalen van doelen en indicatoren voor het beleid.
Noordwijkerhout doet hier niet aan mee.
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Deelvraag 6
Wat zijn de aantallen mantelzorgers en wat zijn hun redenen om zich als
mantelzorger te laten registreren?
Beantwoording
Slechts een klein gedeelte (5,8%) van het geschatte aantal mantelzorgers in
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is in beeld bij de gemeenten. Hoewel dit in
overeenstemming met landelijke onderzoeken is waarin wordt gesteld dat
gemeenten het overgrote deel van hun mantelzorgers niet in beeld hebben, geeft dit
aan dat de gemeenten voor een opgave staan wanneer zij tot doel stellen om zoveel
mogelijk mantelzorgers te bereiken. Dit is zeker van belang gezien de constatering
dat 59,3% van de in dit onderzoek ondervraagde mantelzorgers verwacht dat hun
taken als mantelzorger de komende 5 jaar zullen toenemen.
Het grootste gedeelte van de geregistreerde mantelzorgers heeft zich geregistreerd
vanwege de mogelijkheid tot mantelzorgondersteuning (inclusief het
mantelzorgcompliment), of op aanraden van hun huisarts of een andere
gemeentelijke instantie.
Toelichting
Omdat de definitie van “mantelzorg” multi-interpretabel is – waardoor cijfers over
mantelzorgers vaak schattingen zijn – worden in dit rapport cijfers van het geschatte
aantal mantelzorgers in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout gebruikt, waarvan
Mezzo een indicatie heeft gemaakt. Deze cijfers worden vergeleken met het aantal
geregistreerde mantelzorgers in die gemeenten bij WelzijnsKompas en Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout (zie onderstaande tabel).
Gemeente

Hillegom
Lisse
Noordwijkerhout

Aantal geregistreerde Aantal
geschatte
mantelzorgers
mantelzorgers
(Mezzo)
349
5.491
311
5.826
233
4.140

%
geregistreerde
mantelzorgers
6,4%
5,3%
5,6%

Tabel 1.1 Aantal geregistreerde mantelzorgers, peildatum mei 2017. Bron: WelzijnsKompas en Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout

De belangrijkste reden voor mantelzorgers om zich te registreren bij
WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout is vanwege de
mogelijkheid tot mantelzorgondersteuning (inclusief het mantelzorgcompliment).
Anderen hebben zich geregistreerd op aanraden van hun huisarts of een andere
gemeentelijke instantie, of omdat ze WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout zelf hebben gevonden.
De belangrijkste reden voor mantelzorgers om zich niet te registreren bij
WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout is omdat zij niet bekend
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zijn met de organisaties, niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot registreren
en niet weten wat registratie voor hen kan betekenen. Veel van de geïnterviewde
mantelzorgers geven ook aan dat zij zichzelf niet zien als mantelzorger. Andere
redenen om zich niet te registreren zijn dat de zorgvrager in een andere gemeente
woont waardoor mantelzorgers aannemen dat zij geen recht hebben op registratie
bij WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, of zij registreren zich
bewust niet omdat ze het niet nodig vinden, geen tijd hebben om uit te zoeken hoe
registratie in zijn werk gaat, of omdat zij geen ‘label’ opgeplakt willen krijgen.
Deelvraag 7
Hoe tevreden zijn mantelzorgers met het beleid van de gemeenten?
Beantwoording
De geboden mantelzorgondersteuning door WelzijnsKompas en Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout sluit goed aan op de behoeften van mantelzorgers.
De mantelzorgers die mantelzorgondersteuning ontvangen zijn overwegend
tevreden hierover.
Uit ons onderzoek blijkt echter ook – zowel uit het geringe aantal geregistreerde
mantelzorgers in de gemeenten in relatie tot het totale aantal geschatte aantal
mantelzorgers, als ook uit de enquête onder geregistreerde mantelzorgers en de
interviews met niet-geregistreerde mantelzorgers – dat veel mantelzorgers de
geboden mantelzorgondersteuning niet weten te vinden. Belangrijke
verbeterpunten liggen in het vergroten van de bekendheid over de mogelijkheden
van mantelzorgondersteuning, het bereiken van (meer) mantelzorgers en het
verschaffen van meer informatie over de mogelijkheden van ondersteuning.
Deelvraag 8
Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning voor medewerkers binnen
de eigen organisaties?
Beantwoording
De gemeenten zetten, buiten de gemeente-CAO, niet extra in op
mantelzorgondersteuning voor medewerkers binnen de eigen organisaties. Er is
geen beleid of aparte regeling voor mantelzorgers. Formeel is er wel het een en
ander geregeld, maar in de praktijk blijkt dat er voor leidinggevenden en
medewerkers veel onbekend is en dat medewerkers uiteindelijk zelf ‘opofferingen’
moeten doen.
Toelichting
Wij maken onderscheid tussen het beleid in de gemeente Noordwijkerhout en dat in
Hillegom en Lisse, omdat de gemeenten Hillegom en Lisse hetzelfde beleid gericht
op mantelzorg voeren en de gemeente Noordwijkerhout eigen beleid heeft.
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Hillegom en Lisse
Hillegom en Lisse hebben geen specifiek lokaal beleid om mantelzorgers te
ondersteunen. De CAO Gemeenten en de Wet Arbeid en Zorg en het lokaal beleid
bieden diverse mogelijkheden om werk en privé zo goed mogelijk met elkaar af te
stemmen. Daarnaast is er het Generatiepact, waardoor ouderen minder uren
kunnen werken zonder gevolgen voor hun pensioenopbouw. Dit biedt meer ruimte
voor eventuele zorgtaken. Medewerkers geven echter aan dat er nog veel
onbekendheid is met regelingen en mogelijkheden voor mantelzorgers, waardoor zij
zich genoodzaakt voelen om minder uren gaan werken als ze structurele zorgtaken
erbij hebben.
Noordwijkerhout
Er is geen aparte regeling voor mantelzorg. Voor mantelzorg wordt buitengewoon
verlof gebruikt en de regeling vanuit CAR-UWO is leidend.
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2

Inleiding

2.1

Achtergrond

De komst van de Participatiesamenleving heeft ervoor gezorgd dat we minder bij de
overheid aan kunnen kloppen voor hulp en ondersteuning en vaker een beroep
moeten doen op ons eigen netwerk. Zo moeten we ook steeds meer zelf voor onze
naasten zorgen. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn
er maar liefst vier miljoen mantelzorgers in Nederland, die zorgen voor hun
familieleden, buren of vrienden. Mantelzorg leveren in combinatie met werken en
het gezinsleven, zorgt ervoor dat veel mantelzorgers druk ervaren bij deze taken.
Ondertussen worden we steeds ouder en we werken langer door. Deskundigen
verwachten dat hierdoor de druk die mantelzorgers ervaren alleen maar zal
toenemen. Het gaat dus om een probleem dat almaar groter lijkt te worden. Is dit
allemaal nog te combineren? Wordt de druk op de mantelzorger niet te groot? En
vragen we niet teveel van werkgevers die steeds meer mantelzorgers de ruimte
moeten geven om hun taken uit te kunnen voeren?
Omdat de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout de
vorderingen en resultaten van het gemeentelijk beleid wil onderzoeken, is na
overleg met de fractievoorzitters van de drie gemeenten gekozen voor het thema
mantelzorgbeleid. Mantelzorg is onmisbaar wanneer hulpbehoevenden zelfredzaam
willen blijven en langer thuis willen blijven wonen. Daarom is
mantelzorgondersteuning een belangrijk thema in de transformatie.
De Rijksoverheid omschrijft mantelzorg als volgt6:
“Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of
vrienden. Behalve verzorging, kan mantelzorg ook hulp bij dagelijkse activiteiten
zijn. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Gemeenten
ondersteunen de mantelzorgers van hun inwoners. Bijvoorbeeld met (tijdelijke)
overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Door
mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de
samenleving.”
In dit rapport wordt deze definitie aangehouden. Het is een ruime definitie, dat
komt doordat ‘mantelzorg’ een lastig af te bakenen begrip is. In paragraaf 3.2 gaan
we verder in op de doelgroep van het mantelzorgbeleid van de gemeenten. En in
paragraaf 4.2 gaan we verder in op het geschatte aantal mantelzorgers en de nadere
afbakening van het begrip mantelzorg.

6

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg.
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Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, is
mantelzorgondersteuning beschikbaar. Onder de Wmo 2015 is de opdracht voor het
bieden van deze ondersteuning belegd bij de gemeenten.

2.2

Doel onderzoek en onderzoeksvragen

De Rekenkamercommissie (RKC) Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft voor het
onderzoek naar mantelzorgbeleid in de drie gemeenten de volgende doelen
geformuleerd:



Onderzoeken waar de gemeenten nu staan met de concrete invulling van het
mantelzorgbeleid, zoals dat onder andere vormgegeven is in lokale
uitvoeringsplannen.
Onderzoeken hoe mantelzorgers de ondersteuning ervaren en welke
verbeterpunten er mogelijk zijn.



Deze doelstellingen heeft de Rekenkamercommissie vertaald naar de volgende
centrale onderzoeksvraag:
Doen de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout voldoende aan
mantelzorgondersteuning?
Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:

1. Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning en in hoeverre zijn de
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

actiepunten uit de Wmo-nota’s uitgevoerd?
Verloopt de uitvoering van het beleid volgens planning?
Levert de uitvoering van het beleid de gewenste resultaten op?
Hoe worden effecten gemeten en biedt de effectmeting voldoende inzicht?
Hoe brengen de gemeenten de behoeften en wensen van mantelzorgers in kaart?
Wat zijn de aantallen mantelzorgers en wat zijn hun redenen om zich als
mantelzorger te laten registreren?
Hoe tevreden zijn mantelzorgers met het beleid van de gemeenten?
Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning voor medewerkers binnen
de eigen organisaties?

Verder geldt ten aanzien van het onderzoek:





Het perspectief van de mantelzorger staat centraal.
Het onderzoek heeft betrekking op de periode van 1 januari 2015 tot juni 2017.
Het onderzoek heeft betrekking op de situatie in de drie gemeenten. We
beantwoorden de onderzoeksvragen voor de drie gemeenten gezamenlijk. Indien
relevant geven we per gemeente opvallende zaken aan en beschrijven we
verschillen en overeenkomsten tussen de gemeenten.
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2.3

Onderzoeksaanpak

De onderzoeksaanpak bestaat uit de volgende onderdelen:







2.4

We hebben een documentenanalyse uitgevoerd. Onderdeel van de
documentenanalyse is een globale vergelijking met enkele kengetallen van andere
gemeenten.
We hebben interviews gehouden met de beleidsmedewerkers en wethouders Wmo
van de drie gemeenten, de directeur en de mantelzorgconsulent van
WelzijnsKompas en de coördinator en mantelzorgconsulent van Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout. De ISD Bollenstreek heeft onze vragen schriftelijk
beantwoord.
We hebben een digitale enquête uitgezet onder de geregistreerde mantelzorgers in
de drie gemeenten.
Tot slot hebben we 10 telefonische interviews gehouden met niet-geregistreerde
mantelzorgers in de gemeenten.

Leeswijzer

In hoofdstuk 3 beschrijven we het beleid en doelen voor mantelzorgondersteuning,
de uitvoering, het doelbereik en (het meten van) resultaten en effecten.
Hoofdstuk 4 gaat over de mantelzorgers zelf: aantallen, (het meten van) behoeften
en redenen om wel of niet te registreren. Hoofdstuk 5 betreft de ervaringen van
mantelzorgers in de drie gemeenten. In hoofdstuk 6 gaan we kort in op het HRMbeleid om mantelzorgers te ondersteunen in de gemeentelijke organisaties.
In de bijlagen vindt u de gebruikte documenten, de geïnterviewde personen, het
gebruikte normenkader, de interviewvragen, werkwijze en respons op de digitale
enquête onder mantelzorgers en de vragen van de digitale enquête.
De uitkomsten van de digitale enquête onder mantelzorgers zijn in tabellen
verwerkt. U vindt deze deels in hoofdstuk 5 en deels in bijlagen 6 en 7.
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3

Mantelzorgondersteuning in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvragen centraal:
1. Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning en in hoeverre zijn de
actiepunten uit de Wmo-nota’s uitgevoerd?
2. Verloopt de uitvoering van het beleid volgens planning?
3. Levert de uitvoering van het beleid de gewenste resultaten op?
4. Hoe worden effecten gemeten en biedt de effectmeting voldoende inzicht?
De normen die we bij het beantwoorden van deze vragen hanteren zijn:
 Het beleid voldoet aan de Wmo 2015.
 De doelstellingen van het mantelzorgbeleid zijn in concrete en meetbare activiteiten
en resultaten beschreven en de relatie tussen doelstellingen, activiteiten en
resultaten is expliciet en logisch.
 Er is een planning gekoppeld aan de activiteiten en er wordt gerapporteerd over de
stand van zaken van de uitvoering van de activiteiten.
 De gemeenten meten periodiek de resultaten en effecten van het mantelzorgbeleid
en op basis hiervan kan het beleid aangepast worden.
 Het mantelzorgbeleid is doeltreffend. Dat wil zeggen: het draagt bij aan de
ondersteuning van mantelzorgers en het verminderen van eventuele
(over)belasting, zodat zij mantelzorg kunnen blijven verlenen.

3.1

Wat zegt de nieuwe Wmo over mantelzorg?

Uitgangspunt van Wmo 2015 is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met
behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met ondersteuning van de
gemeente. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol. In Wmo 2015 is
vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van
mantelzorgers door middel van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.
De volgende onderdelen in Wmo 2015 gaan over mantelzorg7:
 De eigen mogelijkheden van de cliënt én de mantelzorger zijn het uitgangspunt in
Wmo. In het gesprek ‘aan de keukentafel’ wordt niet alleen gekeken wat de
mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar óók wat de mantelzorger zelf nodig
heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door de cliënt
huishoudelijke hulp te bieden, ter verlichting van de mantelzorger. Mantelzorgers
die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen ondersteuning (een
maatwerkvoorziening) van de gemeente krijgen. Ook respijtzorg, zoals kortdurend
verblijf in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te
ontlasten van de zorgtaak, is opgenomen in Wmo 2015.
 Gemeenten moeten in een beleidsplan beschrijven hoe mantelzorgers en
vrijwilligers ondersteund worden, zodat zij zoveel mogelijk in staat worden gesteld
om hun taken als mantelzorger en vrijwilliger uit te voeren. Bij de vormgeving
7

Bron: Expertisecentrum mantelzorg
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daarvan worden lokale vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties betrokken. Gedacht
kan worden aan algemene maatregelen zoals het organiseren van
lotgenotencontact voor mantelzorgers en het subsidiëren van vrijwillige
zorgorganisaties.
Gemeenten bepalen per verordening hoe mantelzorgers jaarlijks een blijk van
waardering ontvangen. Gemeenten kunnen mantelzorgers waarderen op een
manier die aansluit bij de lokale behoeften van mantelzorgers en de lokale
mogelijkheden voor ondersteuning.
Voor mantelzorgondersteuning en -waardering zijn in het gemeentefonds
verschillende posten opgenomen.





Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij de invulling van mantelzorgondersteuning die
geboden wordt, zodat zij het beleid kunnen afstemmen op lokale behoeften van
mantelzorgers en de lokale mogelijkheden voor ondersteuning.

3.2

Beleid in de Bollen5 gemeenten

Doelen
De gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout werken in de Bollen5 gemeenten
samen op het gebied van het sociaal domein en hebben gezamenlijk een Wmo
beleidsnota opgesteld8. Mantelzorg wordt hierin gezien als een uitingsvorm van
‘burgerkracht’, één van de centrale thema’s van Wmo.
Voor mantelzorg zijn de volgende drie doelen geformuleerd:
1. We willen dat mantelzorgers en vrijwilligers adequaat en effectief ondersteund
worden, zodat zij het langer en beter volhouden.
2. We willen dat mantelzorgers en vrijwilligers waardering voelen voor de taken die zij
op zich nemen.
3. We willen het vrijwilligerspotentieel optimaal benutten.
Deze doelen zijn vrij breed en algemeen. Ze zijn verder uitgewerkt in een aantal
concrete activiteiten (zie paragraaf 3.4).
Aanvullend op de doelen uit het beleidsplan zijn in de interviews verschillende
onderwerpen genoemd die belangrijk worden gevonden op het gebied van
mantelzorgondersteuning. Hieronder geven we deze weer:


8

In het algemeen geldt dat de gemeenten streven naar meer gebruik van collectieve
voorzieningen en minder individuele voorzieningen. Ook ligt de nadruk steeds meer
op eigen kracht en het inzetten van het eigen netwerk van de zorgvrager.
Mantelzorgers en ondersteuning van mantelzorgers worden steeds belangrijker om
zorgvragers langer thuis te laten wonen, onder andere door de vergrijzing en door
de bezuinigingen op Wmo en in de zorg. Mantelzorgondersteuning wordt door de

Beleidsnota Wmo 2015-2016. Bollen5 gemeenten, 23 september 2014
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gemeenten echter niet gezien als vervanging voor Wmo-zorg, als middel tot
bezuinigingen.


De gemeenten leggen steeds meer focus op de mantelzorger naast de zorgvrager.
Het mantelzorgbeleid wordt geïntensiveerd, zo geven geïnterviewde bestuurders en
beleidsmedewerkers aan. Dat is nodig vanwege de toenemende druk op
mantelzorgers. De gemeenten zien het voorkomen van (zware) overbelasting van
mantelzorgers als een van de belangrijkste taken.



De gemeenten willen meer aandacht voor preventie. Om te voorkomen dat
mantelzorgers overbelast raken is het van belang om zoveel mogelijk mensen in
beeld te krijgen. De gemeenten willen meer doen om niet-geregistreerde
mantelzorgers te bereiken. Hier ligt ook een belangrijke rol voor de organisaties in
de toegang (lokale loketten, wijkteams, Wmo Adviescentrum, ISD),
welzijnsinstellingen, zorgaanbieders en huisartsen.



Respijtzorg is een belangrijke vorm van ondersteuning gericht op het ontlasten van
mantelzorgers. In interviews is aangegeven dat de mogelijkheden voor respijtzorg in
de Bollenstreek beperkt zijn; er zijn te weinig passende vormen van respijtzorg en –
met uitzondering van dagbesteding – te weinig plekken waarbij de zorgvrager
tijdelijk in een andere omgeving wordt geplaatst. Het aanbod vanuit
zorgverzekeraars sluit onvoldoende aan bij de behoefte aan korte, frequente en
persoonlijke ondersteuning van mantelzorgers, zo geven geïnterviewden aan. Ook is
het vaak onduidelijk hoe respijtzorg gefinancierd wordt, het valt onder verschillende
regelingen (deels Wmo, deels Zvw/Wlz). Dit bemoeilijkt het inzetten van respijtzorg.
Inmiddels is het Handboek Respijtzorg ontwikkeld met informatie over de
financiering van respijtzorg. Hierover meer in paragraaf 3.4.



De gemeenten willen meer aandacht voor jonge en werkende mantelzorgers. Zij
hebben een hoge kans op overbelasting en de mogelijke gevolgen hiervan zijn groot.
Er zijn weinig specifieke activiteiten en voorzieningen voor deze doelgroepen.



De gemeenten Hillegom en Lisse zullen het budget van de decentralisatieuitkering Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 2015 en 2016 in de jaren 2017, 2018 en
2019 inzetten voor huishoudelijke hulp, om mantelzorgers te ontlasten bij hun
huishoudelijke werkzaamheden in hun eigen huishouden of het huishouden van de
zorgvrager9. In Noordwijkerhout is hierover nog geen besluit genomen10.



In de Transformatie-agenda 2017-2018 van de Bollen5 gemeenten wordt ook
aandacht besteed aan mantelzorgers. Hierin staat dat de gemeenten in gesprek
willen gaan met mantelzorgers en zorgaanbieders over de

9

Ten tijde van het onderzoek waren de gemeenten nog bezig met de procedure. Deze zal naar verluidt
ingaan per 1 oktober 2017.
10 Onder meer doordat de gemeente Noordwijkerhout vanaf 2019 ophoudt te bestaan. De
gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de middelen voor 2018.
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mantelzorgondersteuning, zodat het beleid hier gerichter op kan worden afgestemd.
Om te komen tot concrete en meetbare doelen voor mantelzorgondersteuning, zijn
Lisse en Hillegom begin 2017 gestart met het ‘Outcometraject’ dat door Movisie
wordt begeleid. In dit traject worden de behoeften en wensen van mantelzorgers in
kaart gebracht. Op basis hiervan zijn doelen en outcome-indicatoren (gewenste
effecten) voor informele zorg en vrijwillige zorg geformuleerd door de gemeenten,
mantelzorgconsulenten en mantelzorgers. Met deze indicatoren kan gemeten
worden of de gemeenten op de goede weg zijn. Noordwijkerhout doet niet mee aan
het Outcometraject omdat men van mening is dat de mantelzorgers en hun
behoeften voldoende in beeld zijn bij de gemeente. Men geeft aan dat het een
kleine gemeente is waar men elkaar kent.
Doelen ISD Bollenstreek
De toegang tot maatwerkvoorzieningen ligt bij de ISD Bollenstreek.
Mantelzorgondersteuning kan geboden worden in de vorm van algemene, vrij
toegankelijke voorzieningen, zoals geboden wordt door de mantelzorgconsulenten van
Welzijnskompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Aanvullend op de algemene
voorzieningen zijn er maatwerkvoorzieningen die mantelzorgers kunnen
ondersteunen11. Maatwerkvoorzieningen, zoals hulp bij het huishouden en
dagbesteding, kunnen ingezet worden voor zorgbehoevenden en kunnen op die manier
zorgen voor ontlasting van mantelzorgers. Daarnaast kunnen maatwerkvoorzieningen
ingezet worden voor mantelzorgers die onvoldoende zelfredzaam of overbelast zijn,
bijvoorbeeld respijtzorg12.
De beoogde resultaten van de ISD voor ‘begeleiding gericht op ondersteuning van
mantelzorgers’ zijn de volgende13:
 De mantelzorger is niet overbelast;
 De mantelzorger kan omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of
beperking van de zorgvrager;
 De mantelzorger kent de eigen competenties en mogelijkheden en de grenzen
daaraan.
Een vorm van ‘begeleiding’ is dagbesteding. Op de website van de ISD staat hierover:
“Door mensen met een beperking delen van de dag buitenshuis op te vangen, is het
voor mantelzorgers vol te houden om de rest van de tijd de vaak zware zorglast te
dragen.”

11 De ISD geeft hierover aan: het resultaatgebied ‘begeleiding gericht op ondersteuning van

mantelzorgers’ is aanvullend op de andere resultaatgebieden voor de klant. Hiervoor geldt: als de
zorgvrager geen Wmo klant is, dan kan er geen indicatie worden afgegeven, ook niet voor de
mantelzorger.
12
Respijtzorg, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang, is een maatwerkvoorziening.
Respijtzorg wordt ook als algemene voorziening aangeboden, dan wordt het door vrijwilligers
uitgevoerd.
13 Bron: website ISD Bollenstreek
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Doelgroep mantelzorgbeleid
Voordat we verder gaan met een beschrijving van de uitvoering van het
mantelzorgbeleid, gaan we nog kort in op de afbakening van het begrip ‘mantelzorg’ in
de Bollen5 gemeenten. Op wie richt het mantelzorgbeleid zich?
Op het aanvraagformulier voor het mantelzorgcompliment van WelzijnsKompas en
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout14 staat de volgende omschrijving voor
‘mantelzorger’: “U bent een mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald voor
iemand zorgt.” Diegene voor wie gezorgd wordt heeft een chronische ziekte, is
gehandicapt of hulpbehoevend. De zorgverlener is de partner, een ouder, een kind of
een ander familielid, vriend of kennis.
Op basis van de criteria voor het toekennen van het mantelzorgcompliment is op te
maken wanneer de gemeenten iemand als ‘mantelzorger’ aanmerken. Deze criteria
luiden als volgt15:
1. Mantelzorgers van zorgvragers in een verzorgings- of verpleeghuis komen niet in
aanmerking voor het mantelzorgcompliment.
2. De zorgvrager heeft in 2017 niet eerder een blijk van waardering voor
mantelzorgers aangevraagd.
3. Per zorgvrager kan één mantelzorger voor de blijk van waardering worden
voorgedragen.
4. De zorgvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Hillegom, Lisse of
Noordwijkerhout. De mantelzorger waarvoor de blijk van waardering wordt
aangevraagd mag wel buiten deze gemeenten wonen.
5. De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over de
periode van drie maanden zorg aan de zorgvrager. Voor gemeente
Noordwijkerhout geldt een periode van zes maanden.
6. De blijk van waardering is niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg
aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen.
7. De mantelzorger is geregistreerd bij de mantelzorgconsulent in de eigen
gemeente of geeft toestemming voor registratie bij het aanvragen van de blijk
van waardering. De registratie van de gegevens van mantelzorgers heeft als doel
gerichte informatie te verstrekken over de mogelijkheden van
mantelzorgondersteuning.

3.3

Uitvoering

Hoe ziet de uitvoering van het mantelzorgbeleid er in de praktijk uit?
De mantelzorgondersteuning wordt uitgevoerd door WelzijnsKompas (Hillegom en Lisse)
en Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Hier kunnen mantelzorgers zich registeren,
eventuele vragen voorleggen aan een mantelzorgconsulent, ondersteuning krijgen en
14

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2017, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en
Teylingen
15 Evaluatie Mantelzorgcompliment en voorstel 2016, Stuurgroep 3D Lisse, 16-11-2015
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deelnemen aan activiteiten. Ook het uitreiken van het jaarlijkse mantelzorgcompliment
wordt uitgevoerd door deze organisaties. WelzijnsKompas wordt gesubsidieerd door de
gemeenten. De mantelzorgconsulent bij het Wmo Adviescentrum is in dienst van de
gemeente.
Begin 2015 is er voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een tijdelijke
uitwerking van het mantelzorgcompliment vastgesteld door de colleges. De gemeenten
hebben gekozen voor een financiële blijk van waardering in de vorm van VVV-bonnen
ter waarde van €100,-. Er is geen aparte verordening voor de blijk van waardering. De
nieuwe Wmo-verordening waarin een passage over jaarlijkse waardering van
mantelzorgers opgenomen wordt, gaat in op 1 januari 2018.
Naast het mantelzorgcompliment zijn er individuele vormen van
mantelzorgondersteuning, zoals persoonlijke gesprekken met de mantelzorgconsulent.
De mantelzorgconsulent biedt een luisterend oor, is spin-in-het-web, wijst de weg naar
voorzieningen, helpt bij het aanvragen van zorg en ondersteuning, koppelt
mantelzorgers aan vrijwilligers en zorgt voor bewustwording en nazorg. Daarnaast zijn
er collectieve ondersteuningsvormen, zoals cursussen, lotgenotengroepen en uitjes.

In de praktijk zien de mantelzorgadviseurs in Hillegom en Lisse vooral veel
individuele ondersteuningsbehoeften bij mantelzorgers. Mensen blijven langer thuis
wonen, maar krijgen minder begeleiding en ondersteuning door de bezuinigingen op
Wmo. Hierdoor neemt de druk op mantelzorgers en vrijwilligers toe. Ook in
Noordwijkerhout kijkt de mantelzorgconsulent in de eerste plaats naar de
individuele ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. Er is, omdat het een
kleine gemeente is, veel ruimte voor persoonlijk contact, zo geeft men aan. Ook het
mantelzorgcompliment wordt in een persoonlijk gesprek uitgereikt.
De geïnterviewde mantelzorgconsulenten ervaren een spanningsveld, omdat ze zien
dat de zorgvrager meer zorg nodig heeft maar dit onvoldoende krijgt, waardoor de
mantelzorger zwaarder belast is. Lastige groepen zijn bijvoorbeeld mensen die
dement zijn of mensen die licht verstandelijk beperkt (lvb) zijn en die nog thuis
wonen. Een ander knelpunt ontstaat als mantelzorgers hulp in de persoonlijke
levenssfeer nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van werk of het sociale
netwerk. De mantelzorgconsulenten en vrijwilligers kunnen onvoldoende in deze
behoeften voorzien.
Signaleren
De ISD is één van de partijen die een rol heeft in het signaleren van overbelasting bij
mantelzorgers en mantelzorgers kan informeren over de mogelijkheden voor
ondersteuning. Deze ondersteuning kan bestaan uit maatwerkvoorzieningen en
algemene voorzieningen, zoals gesprekken met de mantelzorgondersteuners en het
mantelzorgcompliment.
De ISD geeft over haar rol aan:
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“Bij meldingsgesprekken wordt ook het sociaal netwerk besproken en komt over
het algemeen ook mantelzorg aan de orde. Vaak is bij het gesprek een
mantelzorger aanwezig, waarbij expliciete aandacht is voor (mogelijke)
overbelasting. Belangrijk is het ook om te vragen aan de mantelzorger hoe het
met hem/haar gaat. De mogelijkheid van mantelzorgondersteuning wordt in
ieder geval besproken.”
Navraag bij de ISD over de protocollen, instructies en formulieren voor het
meldingsgesprek en keukentafelgesprek waarmee de aandacht voor de
mantelzorger is geborgd levert het volgende beeld op:










Op het meldingsformulier dat mensen invullen als ze een aanvraag voor een
voorziening bij de ISD willen doen, wordt niet standaard gevraagd naar ‘mantelzorg’.
In het CRVS-verslag16 is er wel een vraag over de beschikbare mantelzorg, maar
meer met als doel om te zien wat er in het sociaal netwerk al geregeld is, dan om
door te vragen naar het welzijn van de mantelzorger.
Per loket verschilt het of er bij inname/triage van de melding extra aandacht is voor
de mantelzorger. In Noordwijkerhout verricht de mantelzorgconsulent de
loketdiensten, zij is alert op het betrekken van mantelzorgers. Omdat herindicaties
en uitbreiding van zorg wel direct via de ISD verlopen, is het van belang dat de
mantelzorger dan voldoende aandacht krijgt.
Op het indicatieformulier dat de consulenten gebruiken bij het huisbezoek voor het
indiceren van hulp bij het huishouden wordt gevraagd naar de aanwezige
mantelzorg. Hieruit valt echter niet op te maken dat er ook aandacht moet worden
besteed aan het signaleren van mogelijke overbelasting van de mantelzorger.
Bij de gesprekken voor een indicatie begeleiding en kortdurend verblijf zijn
mantelzorgondersteuning en de belasting van de mantelzorger wel een vast
aandachtsgebied, dat standaard besproken wordt als er een mantelzorger is. Deze
voorzieningen kunnen gericht worden ingezet voor de ondersteuning van de
mantelzorger17.
Bij aanwezige mantelzorg is er een standaardvraag in de rapportage bij hulp bij het
huishouden en begeleiding, waarin de belastbaarheid van de mantelzorger wordt
besproken. Bij woonvoorzieningen/vervoer/rolstoel komt het in het indicatiegesprek
niet met een vaste vraag in de rapportage voor.

In interviews met uitvoering en beleid wordt benadrukt dat de ISD een belangrijke
rol speelt bij het herkennen van overbelaste mantelzorgers en het ondersteunen van
mantelzorgers. Ook worden enkele verbeterpunten voor de ISD benoemd, zoals:




16
17

Mantelzorgers meer betrekken bij (her)indicatiegesprekken en beter herkennen van
overbelasting van mantelzorgers (‘wie duwt de rolstoel?’).
WelzijnsKompas geeft aan dat in de praktijk blijkt dat bij spoedgevallen de
doorlooptijden van de ISD niet kort genoeg zijn. Het is wenselijk dat de ISD sneller

CRVS is het cliëntregistratie- en volgsysteem dat gebruikt wordt
Uitvoeringsregels Wmo ISD Bollenstreek 2017
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indiceert, doorlooptijden verkort en sneller tijdelijke voorzieningen inzet,
bijvoorbeeld hulp bij het huishouden voor iemand die net uit het ziekenhuis komt.
Enkele geïnterviewden geven aan dat zij het wenselijk zouden vinden dat er ruimer
geïndiceerd wordt voor zorgvragers, zodat mantelzorgers meer ontlast worden (dit
is afhankelijk van het beleid van de gemeenten).

Het signaleren van mantelzorgvragen en mogelijke overbelasting (preventie) is ook
een belangrijke taak voor de medewerkers van de andere loketten in de gemeenten,
zoals de lokale loketten en de sociale wijkteams. Dit moet nog beter, zo geven
geïnterviewde mantelzorgconsulenten en beleidsmedewerker in Lisse en Hillegom
aan. Medewerkers moeten nog beter leren om achterliggende vragen en problemen
van mantelzorgers te herkennen. Hiervoor is meer voorlichting nodig.
Ook de rol van zorginstellingen is belangrijk in dit kader. Zij kunnen signaleren en
doorverwijzen en bieden ook veel ondersteuning aan mantelzorgers, zoals
respijtzorg. Lastig hierbij is: gemeenten kunnen de aandacht voor mantelzorg niet
afdwingen bij aanbieders. Ze kunnen hier wel actiever aandacht voor vragen bij
zorgaanbieders dan nu het geval is, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting
over het belang van tijdige signalering en de voorzieningen die de gemeente biedt
aan mantelzorgers. Ook kunnen de gemeenten vanuit hun subsidieverlenende rol
bevorderen dat er een goede verbinding is tussen de mantelzorgondersteuners en
de zorgaanbieders.
Wat gaat goed?
De geïnterviewde mantelzorgconsulenten, beleidsmedewerkers en bestuurders
hebben benoemd wat zij sterke punten vinden in het mantelzorgbeleid. Zij noemen
de volgende punten:







Er is een goede samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij
mantelzorgondersteuning;
In het Outcometraject worden mantelzorgers betrokken bij het vormgeven van het
beleid en doelen;
Er zijn goede en betrokken mantelzorgconsulenten die gewaardeerd worden door
de mantelzorgers die zij ondersteunen;
De gemeenten zijn klein en hebben de mensen redelijk goed in beeld;
De locatie van de mantelzorgconsulent is in het gezondheidscentrum in
Noordwijkerhout, wat ook de locatie is van andere organisaties als zorginstellingen
en de huisarts. Hierdoor zijn er korte lijnen.

En wat kan beter?
De volgende punten zouden beter kunnen in het mantelzorgbeleid volgens de
geïnterviewde mantelzorgconsulenten, beleidsmedewerkers en bestuurders:



Men wil niet-geregistreerde mantelzorgers eerder in beeld krijgen en men wil meer
niet-geregistreerde mantelzorgers bereiken (preventie);
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3.4

Men wil meer maatwerk bieden, beter kijken wat nodig is en sneller handelen,
minder door regels laten leiden; gemeenten moeten hiervoor meer ruimte bieden
aan uitvoeringsorganisaties;
Medewerkers in de toegang18 moeten beter worden toegerust op
mantelzorgvragen;
Meer en beter passende respijtzorg bieden19;
Er moet meer aanbod komen voor jongere en werkende mantelzorgers;
In Lisse en Hillegom is benoemd dat er meer contact met het JGT nodig is over jonge
mantelzorgers en meer voorlichting op scholen20;
Men wil graag een rol spelen richting werkgevers: voorlichting geven, goede
voorbeelden laten zien, bewustwording vergroten. Vraag is wel: hoe ver gaat de rol
van de gemeente hierin?21;
Het schot tussen Wmo en Zorg22 werkt belemmerend om snel passende
ondersteuning te bieden. Een voorbeeld hiervan is respijtzorg, dat vanuit
verschillende potjes betaald wordt;
Het moet makkelijker worden om zorg en ondersteuning te regelen voor
mantelzorgers. In Lisse en Hillegom is genoemd dat er behoefte is aan één
aanspreekpunt voor mantelzorgers. Er wordt bekeken of dit gerealiseerd kan
worden;
Lisse en Hillegom zouden een ruimere definitie van ‘mantelzorger’ willen hanteren,
waardoor iedereen die een melding doet voor een voorziening van een ander, in
aanmerking komt voor mantelzorgondersteuning.

Doelbereik

In de beleidsnota van de Bollen5 gemeenten is een aantal concrete activiteiten voor
mantelzorg en vrijwillige inzet beschreven. In onderstaande tabel vindt u de
benoemde acties en de behaalde resultaten. We baseren ons hierbij vooral op de
interviews met beleid en bestuur, omdat hierover niet is gerapporteerd.
Sommige actiepunten zijn (nog) niet afgerond. De redenen die hiervoor zijn
benoemd hebben we opgenomen.
Actiepunten

Resultaat

Bij de inrichting van de toegang (2014)

Vraagt nog om aandacht23.

18

Dat betreft iedereen die de klantvraag in beeld brengt, bijvoorbeeld bij een van de loketten,
maar ook daarna bij huisbezoeken of herindicaties.
19
De gemeenten hebben dit inmiddels in gang gezet als onderdeel van de Transformatieagenda.
20
De gemeenten hebben dit inmiddels in gang gezet als onderdeel van de Transformatieagenda.
21
De gemeenten hebben dit inmiddels in gang gezet als onderdeel van de Transformatieagenda.
Dit wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen in samenwerking met Werk&Mantelzorg (met
subsidie van de gemeente).
22
De Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg.
23
De gemeenten hebben dit inmiddels in gang gezet als onderdeel van de Transformatieagenda.
Als vervolg op het Outcometraject worden zorginstellingen en gemeentelijke organisaties
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houden wij rekening met het Wmoonderzoek en de mantelzorger: wij trainen
de gespreksvoerders en passen het
functieprofiel aan.

In onze contracten met aanbieders
spreken wij af dat zij in hun
dienstverlening en communicatie
aandacht hebben voor zowel degene die
ondersteuning vraagt als de mantelzorger
en voor beide inzetten op het stimuleren
van eigen kracht (2014).
In de eerste helft van 2015 voeren wij een
inventarisatie uit naar de mogelijkheden
voor respijtzorg. Vervolgens doen wij
concrete aanbevelingen voor eventuele
wijzigingen en/of uitbreiding van de
mogelijkheden.
In de tweede helft van 2014 werken wij uit
hoe we nieuwe vorm en inhoud geven aan
het mantelzorgcompliment in de
Bollenstreek.25

In 2016 stellen wij, in samenwerking met
formele en informele zorg een actieplan
op ten behoeve van een betere
combinatie van werk en mantelzorg.

In 2014 maken wij afspraken met de
jeugd- en gezinsteams over de
ondersteuning, signalering en



De ‘(hernieuwde) inrichting van de
toegang’ is opgenomen in de
Transformatieagenda, maar hierin is de
mantelzorger nog geen vast onderdeel.
 De ISD richt zich nog niet
vanzelfsprekend op de mantelzorger
van de zorgvrager24. De gemeente en
de ISD gaan samen met de
mantelzorgconsulenten in 2017
onderzoeken hoe dit verbeterd kan
worden.
Is gebeurd.
 De gemeenten willen hier nog wel
meer aandacht voor bij aanbieders. Dit
doen zij door het geven van
voorlichting en door het leggen van
verbindingen tussen mantelzorgconsulenten en zorgaanbieders.
Is gebeurd.
 Op basis van het onderzoek is in 2017
een Handboek Respijtzorg gemaakt. Dit
biedt intermediairs een overzicht van
de financieringsmogelijkheden van
vormen van respijtzorg voor
mantelzorgers.
Is gebeurd.
 Er is gekozen voor een VVV-bon.
 Op basis van de behoeften van
mantelzorgers in het Outcometraject
wordt in Lisse en Hillegom bekeken
hoe hier nieuwe inhoud aan kan
worden gegeven.
Nog niet gebeurd.
 In 2018 willen de gemeenten alle grote
werkgevers uitnodigen voor een
bijeenkomst over
mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid.
Vraagt nog om aandacht.
 Er is wel contact gelegd op
beleidsniveau, maar tussen de

benaderd met activiteiten die als doel hebben dat mantelzorgers serieus genomen worden. Dit is
nog niet concreet uitgewerkt.
24
Schriftelijke vragen over mantelzorg van de CDA-fractie Hillegom, d.d. 07-11-2016
25
De originele tekst luidt: “In de tweede helft van 2014 werken wij uit hoe we (nieuwe) vorm en
inhoud geven aan het mantelzorgcompliment in de Bollenstreek.”
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doorverwijzing van (jonge) mantelzorgers.

mantelzorgconsulenten en de JGT’s
verloopt afstemming nog moeizaam
(Lisse en Hillegom).
In 2015 maken wij met de lokale
Mee bezig (Lisse en Hillegom).
(welzijns)organisaties afspraken over een
 De welzijnsstichtingen van Lisse en
gezamenlijk ondersteuningsaanbod voor
Hillegom zijn gefuseerd in
mantelzorgers en vrijwilligers, afgestemd
WelzijnsKompas. Er is afgesproken dat
op de vraag.
er samengewerkt zal worden met
Welzijn Teylingen.
We stimuleren in 2015 de totstandkoming Vraagt nog om aandacht (Lisse en
van een regionaal netwerk tussen
Hillegom).
organisaties voor professionele zorg,
 Organisaties kunnen moeilijk over
vrijwillige inzet en mantelzorg.
eigen belangen heen stappen en de
gemeenten hebben weinig
sturingsmogelijkheden.
In Noordwijkerhout is er periodiek overleg
tussen Wmo Adviescentrum en
zorgaanbieders.
In het eerste kwartaal 2015 gaan we
Is gebeurd.
samen met een gebruikerspanel op zoek
 Cliënten hebben aanbevelingen
naar een systeem om vraag en aanbod van
gedaan over de decentralisaties. Panels
zorg bijeen te brengen passend bij ieders
zijn nu weer opgeheven.
lokale welzijnsinfrastructuur. Tevens moet
het rekening houden met reeds bestaande
instrumenten (bv. vrijwilligersvacaturebanken) en de tegenprestatie
(Participatiewet). Het gebruikerspanel
wordt in het laatste kwartaal 2014
opgericht.
Samen met de coördinatoren van de
Is niet gebeurd.
lokale loketten stellen we een actieplan
 Dit punt is komen te vervallen voor
wederkerigheid op en scholen
Wmo. Heeft een verschillende politieke
gespreksvoerders.
prioriteit in de gemeenten.
In 2015 maken wij een actieplan voor
Is deels gebeurd.
regionaal beleid rondom het planologisch  Onderdelen zijn opgenomen in de
faciliteren van woonruimte om
woonvisies van de gemeenten, bv. over
mantelzorg mogelijk te maken.
langer thuis laten wonen van
zorgvragers.

3.5

Resultaten en effecten

De gemeenten meten op verschillende manieren de resultaten van het Wmo-beleid,
waaronder mantelzorg valt. Hierin wordt geen specifieke aandacht besteed aan het
thema mantelzorgondersteuning. In geen van de onderzochte gemeenten worden
tevredenheidsonderzoeken onder mantelzorgers gehouden. De belangrijkste ‘bron’
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voor het meten van de tevredenheid van mantelzorgers zijn de
mantelzorgconsulenten. Hierover meer in paragraaf 4.1.
Verder zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek
Wmo uit te voeren. Hierin zijn echter geen vragen over mantelzorgers opgenomen.
Op www.waarstaatjegemeente.nl is de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
gepubliceerd. Hierin is het percentage volwassenen (19+) dat mantelzorg geeft en
het percentage mantelzorgers met hoge belasting te vinden per gemeente.
Daarnaast publiceert GGD Hollands-Midden jaarlijks kerncijfers. Hierin wordt per
gemeente het percentage mantelzorgers (19 – 64 jaar, 65+) en het percentage
mensen dat belast is door mantelzorg afgezet tegen geheel Hollands-Midden en
Nederland. Hierover ook meer in paragraaf 4.1.
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Mantelzorgers in beeld

In dit hoofdstuk beantwoorden we de volgende deelvragen:
5. Hoe brengen de gemeenten de behoeften en wensen van mantelzorgers in kaart?
6. Wat zijn de aantallen mantelzorgers en wat zijn hun redenen om zich als
mantelzorger te laten registreren?
De norm die we toepassen bij het beantwoorden van deze vraag is:
 De gemeenten hebben in beeld hoeveel mantelzorgers er zijn en kennen de
behoeften en wensen van mantelzorgers.

4.1

Behoeften van mantelzorgers in kaart brengen

De belangrijkste manier voor Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout om de behoeften
en wensen van mantelzorgers in kaart te brengen is middels het voeren van
persoonlijke gesprekken tussen de mantelzorgconsulenten en mantelzorgers. In
zowel Hillegom, Lisse als Noordwijkerhout is dit de enige manier waarop structureel
gepolst wordt waar de behoeften van mantelzorgers liggen. Uit de interviews met de
wethouders, beleidsmedewerkers, WelzijnsKompas en Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout blijkt dat de mantelzorgconsulenten van WelzijnsKompas en Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout midden in de samenleving staan, alle
mantelzorgers persoonlijk spreken en goed bereikbaar zijn. Deze werkwijze werkt
zodanig goed, dat andere behoeftepeilingen niet nodig lijken.
Hillegom en Lisse
Individuele gesprekken worden door WelzijnsKompas na afloop met de
mantelzorger geëvalueerd, door het invullen van een zogenaamd ‘digitaal
effectenformulier’. Hierop wordt in CRVS bijgehouden wat er is gebeurd met iedere
cliënt die is ondersteund door de mantelzorgconsulent. Is deze, naar mening van de
consulent, zelfredzamer geworden, gekoppeld aan een buurtinitiatief, doorgeleid
naar een Wmo-voorziening of een zorginstelling? Is de klant tevreden?
Daarnaast worden alle activiteiten na afloop mondeling en schriftelijk geëvalueerd
met behulp van een evaluatieformulier. Hier komen louter positieve berichten uit
voort. Er zijn ook geen klachten, zo geeft men aan. Er wordt op dit moment niet
gerapporteerd aan de gemeente over de uitkomsten van de effectenformulieren.
Een andere manier waarop de gemeenten de behoeften van mantelzorgers in beeld
proberen te krijgen is het eerder genoemde Outcometraject, waarin mantelzorgers
worden betrokken bij het formuleren van doelen voor mantelzorgondersteuning in
de gemeenten. Omdat dit traject nog niet zo lang loopt kunnen we hier nog geen
conclusies aan verbinden.
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Noordwijkerhout
De mantelzorgconsulent in Noordwijkerhout heeft gedurende het jaar met veel
geregistreerde mantelzorgers een persoonlijk gesprek. Dit zijn de mantelzorgers die
het compliment aanvragen, nieuwe mantelzorgers en mantelzorgers die zelf een
gesprek aanvragen. Daarnaast biedt zij nazorg (bijvoorbeeld na overlijden) en is zij
bereikbaar voor aanvullende gesprekken. De mantelzorgers zijn zeer tevreden. Dit
blijkt uit het persoonlijke contact dat de mantelzorgconsulent met mantelzorgers
heeft. Mensen laten duidelijk merken dat zij blij zijn met de ondersteuning die ze
krijgen. Er zijn geen klachten en mensen schrijven zich ook niet uit omdat zij
ontevreden zijn. Er worden geen tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd of
evaluatieformulieren ingevuld.
Overige behoeftepeiling Bollen5 gemeenten
In de Beleidsnota Wmo 2015-2016 van de Bollen5 gemeenten is benoemd dat de
gemeenten aan de hand van de ervaringen van Wmo-cliënten in de Bollenstreek
zouden terugblikken op de verandering door de invoering van Wmo 2015. Hiertoe
heeft in december 2015 vanuit de Bollen5 gemeenten eenmalig het Wmo
cliëntenpanel plaatsgevonden. Het cliëntenpanel is opgezet om een beeld te vormen
van de wijze waarop cliënten uit de Bollenstreek de invoering van de Wmo hebben
ervaren. Er is gekozen voor een kwalitatieve methode in de vorm van
(groeps)gesprekken, zodat de persoonlijke ervaringen en betekenissen van inwoners
naar voren konden komen26.
Uitkomsten Wmo cliëntenpanel mantelzorgers27
Een aantal van de cliënten die aanwezig waren bij de panelgesprekken had zijn of haar
mantelzorger meegenomen. De mantelzorgers waren veelal de partners, die veel
huishoudelijke taken op zich nemen.
De mantelzorgers werd gevraagd naar de belasting die zij door hun taken ervaren en of hier
sinds 2015 verandering in is gekomen. De mantelzorgers gaven aan dat zij nog niet veel
verschil merken. Een aantal mantelzorgers gaf aan dat passende dagbesteding kan helpen bij
het verlichten van hun taken. Maar het vinden van passende dagbesteding vinden ze moeilijk.
Hen werd gevraagd of ze de mogelijkheden van respijtzorg kenden. Over respijtzorg hadden
de aanwezige mantelzorgers niet eerder nagedacht. Zij gaven aan dat het nog niet nodig was
en bovendien moeite te hebben met het uit handen geven van hun taken. Het is een bekend
fenomeen in Nederland dat mantelzorgers pas te laat door hebben of aangeven dat zij
overbelast raken. De Bollengemeenten kunnen in samenspraak met maatschappelijke
partners zoeken naar uitbreiding van de ondersteuning aan mantelzorgers.
Cliënten gaven soms aan dat ze moeite hadden met het belasten van familie of vrienden door
te vragen om hulp. Vooral de benodigde regelmaat en continuïteit van de hulp bleek een
drempel om het eigen netwerk in te zetten voor structurele klussen zoals het huishouden. Veel
cliënten hebben daarbij kinderen die niet in de buurt wonen en kennissen die vaak beperkt zijn
in hun mogelijkheden door hun leeftijd. Buren bleken evenmin te kunnen zorgen voor de
gewenste structurele hulp. Daarbij gaf een aantal cliënten aan dat zij vaak in een buurt met
veel ouderen wonen waardoor het moeilijker is om iemand te vinden die kan helpen met
26

27

Rapport Wmo Cliëntenpanel, december 2015
Rapport Wmo Cliëntenpanel, december 2015
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bijvoorbeeld de boodschappen. Ook hulp van vrijwilligers werd niet ervaren als continu. Het
structureel belasten van personen lijkt in dit geval een drempel voor sommige cliënten.
Oplossing kan zijn om als gemeenten een vrijwilligerspool te vormen die kan zorgen voor het
afvangen van dit probleem. Keerzijde is echter dat de kans er is dat de cliënt wederom veel
verschillende gezichten ziet.
Samengevat zullen gemeenten aandacht moeten blijven besteden aan het onderwerp van
nuldelijnszorg en ondersteuning. Dit omvat het gezamenlijk voorzien van passende
dagbesteding, het vormen van een stevig team van vrijwilligers en het transformeren van het
denken over hulp voor en door familie en vrienden. Het bewerkstelligen van de doelen zoals
deze zijn geformuleerd in het Wmo-beleid, vraagt om een inzet van alle maatschappelijke
partners en inwoners van de Bollenstreek.

4.2

Aantal mantelzorgers

4.2.1 Algemeen
Voordat we ingaan op het aantal geschatte mantelzorgers in Nederland is het nodig
om de definitie van mantelzorg kort te bespreken. Er zijn veel definities van
“mantelzorg” in omloop, evenals diverse criteria die bepalen wat wel of niet tot
mantelzorg gerekend wordt. Het is lastig om heel scherp af te bakenen wanneer
iemand precies mantelzorger is, omdat verschillende termen multi-interpretabel
zijn (bijvoorbeeld, wanneer is iemand ‘ziek’ en wanneer is zorg ‘langdurig’?).
Ook is het lastig om het precieze aantal mantelzorgers vast te stellen, mede
doordat veel mensen hun hulp aan familieleden of vrienden niet als zodanig
(h)erkennen. Cijfers over mantelzorgers zijn daarom vaak schattingen.

In dit hoofdstuk gebruiken we de cijfers van het geschatte aantal mantelzorgers
in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout in vergelijking met het bekende aantal
geregistreerde mantelzorgers in die gemeenten.
Uit cijfers van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 201528 blijkt dat jaarlijks ruim
4 miljoen volwassen Nederlanders mantelzorg verlenen29. Hiervan zorgt 93%
langdurig (langer dan 3 maanden) voor een bekende, 19% doet dit intensief (meer
dan 8 uur per week) en ruim 15% doet dit zowel langdurig als intensief. Daarbij kent
Nederland ruim 450.000 jonge mantelzorgers (tussen 5 – 24 jaar)30. Zo’n 10% van
alle mantelzorgers voelt zich zwaar belast.
Op basis van deze gegevens heeft Mezzo31 een indicatie opgesteld van het aantal
mantelzorgers per gemeente. Deze indicaties voor Hillegom, Lisse en

28

SCP, Informele hulp, wie doet er wat?, december 2015, pp.55-56

29

SCP gebruikt de definitie van “mantelzorg” zoals opgesteld door de Rijksoverheid.

30

De Boer, L., Oudijk, D. en Thielen, L., Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland,
aantallen en enkele kenmerken, 2012, TSG, 90, pp.167-170
31
Mezzo, Mantelzorg in cijfers, https://www.mezzo.nl/pagina/voor-professionals/ kennisbank/wat-ismantelzorg/cijfers-informele-zorg/mantelzorg-in-cijfers
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Noordwijkerhout zijn weergegeven in onderstaande tabel. Deze geschatte cijfers
worden – doordat zij algemeen aanvaard zijn – gebruikt in dit rapport.

Gemeente
Hillegom
Lisse
Noordwijkerhout

Inwonersaantal alle
leeftijden

Inwonersaantal 20
jaar of
ouder

Mantelzorgers 20
jaar of
ouder

Mantelzorgers die
langdurig
zorgen

Mantelzorgers:
langdurig en
intensief

Mantelzorgers
zwaar
belast

21.101
22.539
16.063

16.474
17.477
12.420

5.491
5.826
4.140

4.679
4.963
3.527

774
821
584

549
583
414

Tabel 4.1 Indicatie aantallen mantelzorgers per gemeente (2015)

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein zijn eveneens data over
mantelzorg gepubliceerd. Dankzij deze gegevens is het mogelijk om een benchmark
te verrichten. Omtrent mantelzorg zijn twee cijfers gepubliceerd; het percentage
volwassenen (19+) dat mantelzorg geeft en het percentage mantelzorgers met hoge
belasting. Kanttekening hierbij is wel dat de meest recente cijfers dateren uit 2012.
Daarnaast heeft GGD Hollands-Midden de kerncijfers van 2016 bekendgemaakt.
Hierbij wordt per gemeente het percentage mantelzorgers (19 – 64 jaar, 65+) en het
percentage mensen dat belast is door mantelzorg afgezet tegen geheel HollandsMidden en Nederland. Deze cijfers zijn weergegeven in onderstaande tabel.

% Mantelzorg 19+
(Gemeentelijke Monitor,
2012)32
% Mantelzorg 19 – 64
(GGD H-M, 2016)33
% Mantelzorg 65+ (GGD
H-M, 2016)
% Mantelzorger 19+
zwaar belast
(Gemeentelijke Monitor,
2012)34
% Belast door geven
mantelzorg 19 – 64 (GGDH-M, 2016)35
% Belast door geven
mantelzorg 65+ (GGD MH, 2016)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

HollandsMidden

Nederland

11,7

12,0

10,6

X

12,1

17

15

13

14

14

15

17

19

16

15

11,3

22,8

19,9

X

14,4

3,5

0,9

1,2

2,0

2,0

2,5

3,0

1,2

2,0

2,1

Doordat de cijfers van het percentage mantelzorgers uit de Gemeentelijke Monitor
vier jaar eerder gemeten zijn dan de cijfers van GGD Hollands-Midden, is het
mogelijk om globaal het verloop te zien van het aantal mantelzorgers. Deze cijfers
32

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, cijfers 2012
GGD Hollands-Midden, Kerncijfers Volwassenen en Ouderen 2016
34
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, cijfers 2012
35
GGD Hollands-Midden, Kerncijfers Volwassenen en Ouderen 2016
33
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zijn echter niet één-op-één vergelijkbaar, omdat ze door verschillende instanties
vergaard zijn. In de cijfers van GGD Hollands-Midden is een stijging van het
percentage mantelzorgers te zien, in vergelijking met de cijfers van de
Gemeentelijke Monitor. Lastiger is het om iets te zeggen over het percentage
mantelzorgers dat (zwaar) belast is. De Gemeentelijke Monitor meet het percentage
mantelzorgers dat zwaar belast is, terwijl GGD Hollands-Midden het percentage
mantelzorgers berekent dat belast is. Deze maatstaven kunnen onderling
verschillen.
Wel is het mogelijk om alle cijfers te vergelijken met die van Hollands-Midden
(indien beschikbaar) en heel Nederland. Voor het grootste gedeelte zijn de cijfers
van Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout vergelijkbaar met Hollands-Midden en
Nederland. Opvallend is het cijfer voor “% mantelzorger 19+ zwaar belast”. Voor
Lisse is dit cijfer 158% ten opzichte van het cijfer voor heel Nederland, in
Noordwijkerhout is dit 138%, terwijl dit voor Hillegom slechts 78% is.
Ook interessant is het cijfer voor “% belast door geven mantelzorg 19 – 64”.
Van de mantelzorgers die ondervraagd zijn in Hillegom en die in deze categorie
vallen, geeft 3,5% aan belast te zijn door het geven van mantelzorg. Voor Lisse is dit
0,9%. Dit verschil is opvallend, omdat in beide gemeenten dezelfde organisatie
(WelzijnsKompas) mantelzorgondersteuning biedt en het Wmo-beleid hetzelfde is.
4.2.2 Geregistreerd
De mantelzorgers in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout komen in beeld bij de
gemeente doordat zij zich kunnen registreren bij WelzijnsKompas en Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout. Activiteiten die aangeboden worden voor
mantelzorgers zijn ook toegankelijk voor niet-geregistreerde mantelzorgers. Op deze
manier hopen WelzijnsKompas en Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout ook deze
groep mantelzorgers in beeld te krijgen.
Op dit moment bestaat de groep geregistreerde mantelzorgers voor het grootste
deel uit ouderen. In Hillegom en Lisse ziet WelzijnsKompas echter een sterke groei
van de groep werkende 50-plussers. Deze mantelzorgers zijn vaak dubbel belast,
omdat ze naast hun werk zorgen voor zowel hun zorgvragende ouders als partners
of kind(eren).
In onderstaande tabel zijn de aantallen mantelzorgers weergegeven die in mei 2017
geregistreerd stonden bij deze organisaties, afgezet tegen het aantal geschatte
mantelzorgers uit bovenstaande tabel.

Nota van Bevindingen Onderzoek Mantelzorgbeleid – Rekenkamercommissie HLN

30

Rapport
Gemeente

Aantal geregistreerde
mantelzorgers

Aantal geschatte
mantelzorgers (Mezzo)

% geregistreerde
mantelzorgers

Hillegom

349
311
233

5.491
5.826
4.140

6,4%
5,3%
5,6%

Lisse
Noordwijkerhout

Tabel 4.2 Aantal geregistreerde mantelzorgers, peildatum mei 2017. Bron: WelzijnsKompas en Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat een gering aantal (gebaseerd op de schatting van
Mezzo gemiddeld 5,8%) van het aantal geschatte mantelzorgers binnen de
gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout geregistreerd is bij WelzijnsKompas
of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Landelijke onderzoeken bevestigen dat
gemeenten het grootste gedeelte van hun mantelzorgers niet in beeld hebben. Het
is dus lastig om percentages mantelzorgers van gemeenten onderling te vergelijken,
omdat er geen cijfers bekend zijn van geregistreerde of niet-geregistreerde
mantelzorgers in andere gemeenten.
Dit gegeven maakt het interessant om de redenen te onderzoeken waarom
mantelzorgers zich registreren, maar het is nog veel interessanter om te
onderzoeken om welke redenen mantelzorgers dit niet doen. Om die reden hebben
we in dit onderzoek een aantal interviews gehouden met niet-geregistreerde
mantelzorgers (zie paragraaf 4.4).

4.3

Waarom registreren mantelzorgers zich?

Alle mantelzorgers uit Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout die geregistreerd zijn bij
WelzijnsKompas en Wmo Adviescentrum Noordwijkhout zijn uitgenodigd om deel te
nemen aan een enquête naar mantelzorgondersteuning. Op peildatum 18 mei 2017
betrof dit 893 mantelzorgers. In totaal hebben 140 mantelzorgers de enquête
beantwoord, dit is een respons van 15,68%.
Van de respondenten ontvangt 22,6% mantelzorgondersteuning.
Met betrekking tot de bekendheid met mantelzorgondersteuning die mantelzorgers
vanuit de gemeente kunnen ontvangen valt een aantal zaken op. Deze zijn eveneens
weergegeven in de figuur op de volgende pagina:





71,4% van de respondenten geeft aan bekend te zijn met mantelzorgondersteuning
(1). Van de overige 28,6% die aangeeft niet bekend te zijn met
mantelzorgondersteuning, is 79% (22,6% van totaal) wel bekend met het
mantelzorgcompliment (2).
5,5% van de respondenten heeft nog nooit van mantelzorgondersteuning gehoord
en ontvangt zelf ook geen ondersteuning omdat ze niet weten hoe ze hieraan
kunnen komen ((3) en (4)). Hiervan is 38,5% (2,1% van totaal) geregistreerd na
verwijzing naar WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout door hun
huisarts of een gemeentelijke instantie, zoals het lokaal loket, de ISD of het sociaal
wijkteam (3). De overige 61,5% (3,4% van totaal) heeft WelzijnsKompas of Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout zelf gevonden, maar ontvangt op geen enkele
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manier ondersteuning; geen mantelzorgerondersteuning en geen andere vormen
van (persoonlijke) ondersteuning (4).

3,4%

Bekendheid met mantelzorgondersteuning (MO)
(verschillen uitgesplitst per gemeente)
2,1%

0,5%
(1) Bekend met MO

(2) Niet bekend met MO, wel
bekend met
mantelzorgcompliment

22,6%

(3) Niet bekend met MO,
geregistreerd dankzij huisarts /
gemeentelijke instantie
71,4%

(4) Niet bekend met MO, zelf
geregistreerd
Onbekend

Bovenstaande figuur is uitgesplitst naar gemeente in onderstaande figuur.
Hierin is te zien dat onder inwoners van Hillegom en Noordwijkerhout de
bekendheid met mantelzorgondersteuning vrijwel gelijk is en dat inwoners van Lisse
iets minder bekend zijn hiermee. Daarnaast zijn er iets meer inwoners van Lisse –
ten opzichte van Hillegom en Noordwijkerhout – die onbekend zijn met
mantelzorgondersteuning, terwijl zij wel bekend zijn met het
mantelzorgcompliment. Er zijn ook iets meer inwoners van Lisse – ten opzichte van
Hillegom en Noordwijkerhout – die onbekend zijn met mantelzorgondersteuning,
maar die wel als mantelzorger geregistreerd zijn dankzij de huisarts of een
gemeentelijke instantie, of doordat zij WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum zelf
gevonden hebben.
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Bekendheid met mantelzorgondersteuning (MO)
Onbekend
(4) Niet bekend met MO, zelf geregistreerd
(3) Niet bekend met MO, geregistreerd dankzij
huisarts / gemeentelijke instantie
(2) Niet bekend met MO, wel bekend met
mantelzorgcompliment
(1) Bekend met MO
0,0%
Noordwijkerhout

5,0%

10,0%

Lisse

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Hillegom

De belangrijkste reden voor mantelzorgers om zich te registreren bij
WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout is vanwege de
mogelijkheid tot mantelzorgondersteuning (inclusief het mantelzorgcompliment).
De overige mantelzorgers (6%) hebben zich geregistreerd op aanraden van hun
huisarts of een andere gemeentelijke instantie, of omdat ze WelzijnsKompas of
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout zelf hebben gevonden.

4.4

Waarom registreren mantelzorgers zich niet?

Zoals beschreven in paragraaf 4.2 is in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout slechts
5,8% van het aantal geschatte mantelzorgers geregistreerd bij WelzijnsKompas of
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout. Dit houdt in dat ruim 14.500 mantelzorgers
niet geregistreerd zijn en daarmee niet in beeld zijn bij WelzijnsKompas, Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout en de gemeenten. Het is onbekend wie deze
mantelzorgers zijn, in hoeverre zij overbelast zijn en waar zij behoefte aan hebben.
Om hen gericht te kunnen ondersteunen en om als gemeenten goed vorm te
kunnen geven aan preventie, zullen zij eerst gevonden moeten worden. En daarvoor
is het van belang om te weten wat de reden is dat zij zich niet geregistreerd hebben.
Enkele tips om mantelzorgers te bereiken36:
• Bedenk welke groepen mantelzorgers u wilt bereiken en op welke zorg- en leefplekken u
hen kunt vinden;
• Rust professionals toe om (overbelaste) mantelzorgers te herkennen;
• Zorg voor juiste informatie in de vorm van een overzichtelijke sociale kaart;
• Sluit in uw taalgebruik aan bij de beleving;
• Betrek de mantelzorger bij het keukentafelgesprek;
• Benut de mantelzorgwaardering als contactmoment.

36

Movisie, Zo bereikt u mantelzorgers: zes tips
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Naast de enquête onder geregistreerde mantelzorgers hebben wij telefonische
interviews gehouden met 10 niet-geregistreerde mantelzorgers. De uitkomsten die
betrekking hebben op het registreren zijn weergegeven in tabel 4.3. Wat hierin
opvalt:







6 van de 10 geïnterviewde mantelzorgers waren niet op de hoogte van de
mogelijkheid van registratie en weten niet wat registratie voor hen kan betekenen,
zij waren alle 6 ook niet bekend met WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout.
3 van de 10 geïnterviewde mantelzorgers zijn bekend met WelzijnsKompas of Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout.
4 van de 10 geïnterviewde mantelzorgers weten waar zij terecht kunnen met vragen
over mantelzorg.
6 van de 10 geïnterviewde mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning. Dit
zijn de mantelzorgers die meer dan 10 uur per week mantelzorg verlenen.

Gemeente

Aantal
uur MO37 Waarom niet
/ week
geregistreerd

Bekend met
WelzijnsKompas/ Weet waar
Behoefte aan Wmo
terecht kan
ondersteuning Adviescentrum
met vragen

Lisse

10

Geen tijd

Nee

Nee

Nee

Noordwijkerhout 28

Niet nodig

Ja

Ja

Ja

Lisse

Wil niet afhankelijk zijn Ja

Ja

Ja

Noordwijkerhout 4

Wist het niet

Nee

Nee

Nee

Lisse

21

Wist het niet

Ja

Nee

Ja

Lisse

40

Wist het niet

Ja

Nee

Ja

Hillegom

4

Wist het niet

Nee

Nee

Nee

Lisse

40

Wist het niet

Ja

Nee

Nee

Hillegom

4

Wist het niet
Zorgvrager in andere
gemeente

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

40

Noordwijkerhout 15

Tabel 4.3 Uitkomsten telefonische interviews niet-geregistreerde mantelzorgers

De belangrijkste reden voor mantelzorgers om zich niet te registreren bij
WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout is omdat mantelzorgers
niet bekend zijn met de organisaties, niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot
registreren en niet weten wat registratie voor hen kan betekenen. Veel van de
geïnterviewde mantelzorgers geven ook aan dat zij zichzelf niet zien als
mantelzorger; ze ondersteunen gewoon iemand om wie zij geven bij de dagelijkse
bezigheden. Zij willen niet op een voetstuk geplaatst worden, omdat het voor hen de
normaalste zaak van de wereld is dat zij iemand om wie zij geven helpen.

37

Mantelzorgondersteuning
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Andere redenen om zich niet te registreren zijn dat de zorgvrager in een andere
gemeente woont waardoor mantelzorgers aannemen dat zij geen recht hebben op
registratie bij WelzijnsKompas of Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, of zij
registreren zich bewust niet omdat ze het ofwel niet nodig vinden, ofwel geen tijd
hebben om uit te zoeken hoe registratie in zijn werk gaat, of omdat zij geen ‘label’
opgeplakt willen krijgen.
Na afloop van de interviews gaf de helft van de mantelzorgers echter aan zich graag
te willen registreren als mantelzorger, vanwege de mogelijke vormen van
mantelzorgondersteuning die zij kunnen ontvangen. Wij hebben hen verwezen naar
de mantelzorgconsulenten van WelzijnsKompas en Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout, of hebben dit contact voor hen gelegd.
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5

Ervaringen van mantelzorgers

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
7. Hoe tevreden zijn mantelzorgers met het beleid van de gemeenten?
De norm die we toepassen bij het beantwoorden van deze vraag is:
 De geboden ondersteuning voldoet aan de behoeften van de mantelzorgers en zij
zijn tevreden hierover.
De bevindingen die beschreven zijn in dit hoofdstuk zijn volledig gebaseerd op de
meningen van mantelzorgers. Alle mantelzorgers uit Hillegom, Lisse en
Noordwijkerhout die geregistreerd zijn als mantelzorger bij WelzijnsKompas en
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een
enquête naar mantelzorgondersteuning. Op peildatum 18 mei 2017 betrof dit 893
mantelzorgers. In totaal hebben 140 mantelzorgers de enquête beantwoord, dit is
een respons van 15,68%.
Daarnaast zijn telefonische interviews gevoerd met 10 niet-geregistreerde
mantelzorgers. We hebben deze informatie ook verwerkt in dit hoofdstuk. Aan hen
zijn dezelfde vragen gesteld als in de enquête.
Omdat deze mantelzorgers niet geregistreerd zijn, was het erg lastig om hen te
vinden. Oproepen tot deelname aan dit onderzoek zijn geplaatst in de plaatselijke
kranten, op de websites van WelzijnsKompas, Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout, gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en op social media.
Daarnaast is contact gezocht met zorgorganisaties die actief zijn in de gemeenten, te
weten Zorgbalans, Marente, Hozo, DSV, Buurtzorg, Het Raamwerk. Dankzij de inzet
van Hozo hebben vier mantelzorgers zich gemeld, de overige 6 mantelzorgers
hebben gereageerd op de oproep in de media.

5.1

Achtergrondkenmerken mantelzorgers

Om een duidelijk beeld te krijgen van de uitkomsten van de enquête en de
interviews is het goed om een aantal achtergrondkenmerken in acht te nemen.
5.1.1 Woonplaats
Van zowel de geregistreerde (enquête) als niet-geregistreerde (interviews)
mantelzorgers komen de respondenten uit Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout,
enkele geregistreerde mantelzorgers komen uit naastgelegen gemeenten. De
verdeling is weergegeven in de figuren in bijlage 6.1.
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5.1.2 Geslacht en leeftijd
Van zowel de geregistreerde (enquête) als niet-geregistreerde (interviews)
mantelzorger zijn de respondenten zowel man als vrouw. In beide groepen zijn de
vrouwen echter oververtegenwoordigd. Voor de geregistreerde mantelzorgers geldt
dat 36,9% man is en 63,1% vrouw. Voor de niet-geregistreerde mantelzorgers is 40%
man en 60% vrouw. De verhoudingen naar leeftijd van de respondenten zijn
weergegeven in de figuren in bijlage 6.2.
5.1.3 Mantelzorg en werk
Zowel de geregistreerde (enquête) als niet-geregistreerde (interviews)
mantelzorgers is gevraag naar het aantal jaar dat zij mantelzorger zijn, het aantal uur
dat zij wekelijks besteden aan mantelzorgtaken, het aantal dagen dat zij per week
mantelzorg verlenen en het aantal uur dat zij wekelijks werken (betaald en nietbetaald). De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in de figuren in bijlage 6.3.

5.2

Tevredenheid over mantelzorgondersteuning

In de enquête onder mantelzorgers is gevraagd naar hun mening over
mantelzorgondersteuning. Deze vragen zijn alleen gesteld aan de mantelzorgers die
aangaven mantelzorgondersteuning te ontvangen, dit betreft 22,6% van de
respondenten. Op één na geven deze respondenten aan tevreden te zijn over de
mantelzorgondersteuning. Degene die niet tevreden is geeft hiervoor als reden het
weinig persoonlijk contact met de gemeente. Op de vraag of men verbeterpunten
kan noemen voor mantelzorgondersteuning worden de volgende antwoorden
gegeven:
• Er moet meer aandacht zijn voor mantelzorgers die overbelast dreigen te raken.
• Ik heb behoefte aan advies wanneer degene voor wie ik zorg professionele hulp weigert.
• Als ik op een bijeenkomst voor mantelzorgers kom dan zie ik alleen maar oude mensen.
Waar zijn de jonge mantelzorgers?
• Mijn werkgever is niet coulant als het gaat om verlofregelingen voor mantelzorgers. Kan de
gemeente mij helpen om hiermee om te gaan?

5.3

Gewenste mantelzorgondersteuning

Aan de geregistreerde mantelzorgers is gevraagd welke ondersteuning zij graag
zouden ontvangen. De meest terugkerende antwoorden zijn:







Uitleg over de mogelijkheden voor mantelzorgers, velen zien “door de bomen het
bos niet meer” (11%);
Een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden en verwijzing naar een website waar
alles duidelijk vermeld staat, zo min mogelijk losse poststukken met informatie (4%);
Respijtzorg (nooit in deze bewoording, wel in vele omschrijvingen) (7%);
Ondersteuning bij administratie (4%);
Gezelschapsmaatje voor de zorgvrager (4%);
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Informatie over de problematiek van de zorgvrager (20,4%);
Ondersteuning in het huishouden wanneer de mantelzorger en zorgvrager
samenwonen. In deze situaties blijkt dat de mantelzorg 24/7 doorgaat, waardoor de
mantelzorger geen tijd heeft voor zichzelf (11%);
Huisbezoeken voor een kijkje achter de voordeur; veel mantelzorgers vinden het
lastig om de (grote) stap te zetten en zelf om hulp te vragen (13%);
Een extra financiële bijdrage wordt genoemd, omdat mantelzorgers vaak financieel
moeten bijspringen voor de zorgvrager (5%). Mantelzorgers geven aan dat de
gemeentelijke financiële bijdrage steeds verder verlaagd is.




5.4

Waardering vanuit de gemeenten

Alle mantelzorgers is gevraagd of zij tevreden zijn met de waardering die zij als
mantelzorger krijgen van de gemeenten. 55% gaf aan tevreden te zijn hierover, 45%
is ontevreden hierover. De uitkomsten van deze vraag – uitgesplitst per gemeente
– zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Bent u tevreden over de waardering die u als
mantelzorger van de gemeente krijgt?
70%
60%
50%
40%
30%

Hillegom
53%

Lisse

62%
50%

20%

47%

Noordwijkerhout

50%
38%

10%
0%
Ja

Nee

De meest opvallende redenen die mantelzorgers geven op basis waarvan zij niet
tevreden zijn met de waardering die zij krijgen van de gemeente zijn als volgt:
• Bij de mantelzorgdag zijn bijna geen jonge mantelzorgers, alleen ouderen;
• Mijn vader kan door mijn zorg nog zelfstandig wonen. Anders zou hij naar een
verzorgingstehuis moeten en dat kost veel meer geld. Ik zou daar graag een ruimere
vergoeding voor krijgen;
• Het mantelzorgcompliment is verlaagd sinds de gemeente het overgenomen heeft van SVB;
• Het mantelzorgcompliment is erg bureaucratisch; het is lastig aan te vragen en er geldt een
verschijningsverplichting om het op te halen;
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• De mantelzorgondersteuning is mijns inziens slecht een ambtelijk gebaar en zeker niet met
enig gevoel of respect. Anders zou de gemeente wel beter luisteren en meer case-gericht
ondersteunen;
• Het mantelzorgcompliment geldt niet voor iemand waarvoor je mantelzorger bent als
diegene in een verzorgingstehuis woont. Het gaat mij niet om het bedrag maar ik doe best
veel en het zou leuk zijn als dat wordt gewaardeerd. Dat hoeft niet met een bepaald
geldbedrag maar kan ook een bioscoopbon, bos bloemen, doosje chocola, tijdschrift bon of
iets anders zijn.

5.5

Gemeentelijke informatie

Alle mantelzorgers is gevraagd of zij de informatie over zorg(voorzieningen) en
(mantelzorg)ondersteuning op gemeentelijke websites of in folders duidelijk vinden.
Alle niet-geregistreerde mantelzorgers geven aan hier niet mee bezig te zijn. Voor de
geregistreerde mantelzorgers geldt dat 64,6% van de respondenten hier positief op
geantwoord heeft, 35,4% vindt de informatie niet duidelijk. De verdeling over de
drie gemeenten is nagenoeg gelijk.
De geregistreerde mantelzorgers die aangeven de informatie niet duidelijk te
vinden, geven hiervoor geen eenduidige reden. Een gedeelte van hen (25%) geeft
aan niet naar op zoek te zijn naar informatie, ofwel omdat er geen behoefte aan is,
ofwel omdat men geen tijd of zin heeft om er energie in te steken. Anderen geven
aan de informatie te beperkt te vinden en kunnen informatie online slecht vinden
(8%). Ook vindt men dat instanties onvolledige informatie geven en dat men van het
kastje naar de muur wordt gestuurd (4%). Weer anderen geven aan dat er zoveel
informatie en folders te vinden zijn waardoor het juist onoverzichtelijk wordt,
“minder praten en schrijven en meer doen” geeft één als advies.
Van de geregistreerde mantelzorgers die aangeven de informatie duidelijk te vinden,
geeft 9% aan dat zij ondanks deze informatie niet weten hoe zij (zorg)voorzieningen
of (mantelzorg)ondersteuning moeten regelen.
Vervolgens is de geregistreerde mantelzorgers gevraagd of zij behoefte hebben aan
meer informatie over de aandoening of ziekte van de zorgvrager en hoe zij hiermee
om kunnen gaan. 79,6% van alle respondenten geeft aan hier geen behoefte aan te
hebben, 20,4% geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. De uitkomsten van deze
vraag – uitgesplitst per gemeente – zijn weergegeven in onderstaande figuur.
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Heeft u behoefte aan meer informatie over hoe u
kunt omgaan met de aandoening of ziekte van uw
naaste?
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Op de vraag of geregistreerde mantelzorgers weten waar zij terecht kunnen als ze
meer informatie of ondersteuning nodig hebben, geeft 72,2% van alle respondenten
aan dit te weten, tegen 27,8% die aangeeft dit niet te weten. De uitkomsten van
deze vraag – uitgesplitst per gemeente – zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Weet u waar u terecht kunt als u meer informatie of
ondersteuning nodig heeft?
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Op basis van de twee bovenstaande figuren komt duidelijk naar voren dat veel
mantelzorgers de zorgtaken zelf dragen, zonder hierbij steun te krijgen van een
professionele organisatie. Tegelijk zien we dat 83% van de ondervraagde
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mantelzorgers meer dan 10 uur per week mantelzorg verleent en 67% van hen hier 7
dagen per week mee bezig is. Dit houdt een risico van overbelasting van de
mantelzorgers in.

5.6

Het eerste contact

Alle geregistreerde mantelzorgers is gevraagd of zij het gevoel hebben serieus te
worden genomen tijdens (het eerste) contact dat zij hebben over
mantelzorgondersteuning. 79,6% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn,
20,4% is ontevreden. De verdeling over de drie gemeenten is nagenoeg gelijk. Als
redenen om niet tevreden te zijn over dit contact noemen de mantelzorgers:







5.7

50% van de ontevreden mantelzorgers geeft aan nooit een persoonlijk gesprek
gevoerd te hebben;
“Er worden wel gesprekken gevoerd en foldertjes meegegeven, maar vervolgens
wordt er niets geregeld”;
“De gesprekken zijn soms belerend van toon, door iemand die geen gezag
uitstraalt”;
“Ik krijg het gevoel dat ik lastig ben en vooral blij moet zijn met de hulp die de
gemeente in al haar goedheid aanbiedt”;
“Hulpvaardig, maar veel te wollig en weinig echte kennis”;
“Erg bureaucratisch”.

Professionele hulp

Op de vraag of mantelzorgers wel eens hulp van een professionele instantie
inschakelen bij het uitvoeren van hun taken als mantelzorger, geeft 40% aan wel
eens professionele hulp in te schakelen (al is dit uit pure noodzaak, niet om de taken
van de mantelzorger te verlichten), 60% geeft aan nooit professionele hulp in te
schakelen, omdat men niet afhankelijk wil zijn. Van de geregistreerde mantelzorgers
antwoordt 2/3 afwijzend, 1/3 geeft aan wel professionele hulp in te schakelen. Wel
geeft 53,6% van de geregistreerde mantelzorgers aan voor het uitvoeren van de
mantelzorgtaken wel eens hulp te vragen aan een familielid, vriend of buurvrouw,
maar dit gebeurt slechts sporadisch.
De cijfers voor het inschakelen van professionele instanties door geregistreerde
mantelzorgers – uitgesplitst per gemeente – zijn weergegeven in onderstaande
figuur.
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Vraagt u wel eens hulp aan professionele instanties bij
uw taken als mantelzorger?
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Opvallende redenen waarom mantelzorgers geen hulp vragen aan professionele
instanties zijn de volgende:










Onbekendheid met de mogelijkheid om professionele hulp te vragen (10%);
Onbekendheid met de instanties waar professionele hulp gevraagd kan worden
(14%);
Mantelzorgers geven aan wel hulp te hebben gevraagd aan professionele instanties,
maar zij kregen nul op rekest (3%);
Mantelzorgers geven aan het moeilijk te vinden om iets voor zichzelf te vragen (3%);
Mantelzorgers hebben het gevoel dat er alleen maar interesse is voor de zorgvrager
en niet voor de mantelzorger (3%);
Aanvragen zijn lastig (bureaucratisch), hier hebben mantelzorgers geen behoefte
aan (3%);
De zorgvrager en/of mantelzorger heeft geen financiële middelen om professionele
instanties in te schakelen (5%);
Geen behoefte aan professionele ondersteuning (49%).

Onbekendheid met ondersteuning speelt ook een grote rol bij respijtzorg. Van de 10
geïnterviewde niet-geregistreerde mantelzorgers had niemand ooit van respijtzorg
gehoord. Van de geregistreerde mantelzorgers geeft 92,7% aan nog nooit gebruik
gemaakt te hebben van respijtzorg38. 7,3% van de respondenten maakt wel gebruik
van respijtzorg. Zij geven allemaal aan zich nadien meer ontspannen te voelen. De
gegevens – uitgesplitst per gemeente – zijn zichtbaar in onderstaande figuur.

38

In de enquête is de term “respijtzorg” uitgelegd, om geen vertekend beeld te geven doordat
mensen wellicht niet weten wat respijtzorg inhoudt.
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Maakt u wel eens gebruik van respijtzorg?
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Op basis van de twee bovenstaande tabellen komt duidelijk naar voren dat veel
mantelzorgers de zorgtaken zelf volledig dragen, zonder hierbij steun te krijgen
van een professionele organisatie. En dat terwijl 83% van de ondervraagde
mantelzorgers meer dan 10 uur per week mantelzorg verleent en 67% van hen
hier 7 dagen per week mee bezig is.
Daarnaast geeft 59,3% van de ondervraagde mantelzorgers aan te verwachten
dat in de komende 5 jaar hun taken als mantelzorger zullen toenemen. 27%
denkt dat deze taken gelijk zullen blijven en 13% denkt dat deze zullen afnemen.
De uitkomsten zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Hoe zien uw taken als mantelzorger er over vijf jaar
uit, denkt u?
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15% 8% 16%
Deze zullen minder
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5.8

Interessante uitspraken

Dankzij de open vragen in de enquête hebben de mantelzorgers extra inzicht kunnen
geven in hun dagelijks leven als mantelzorger. Enkele interessante uitspraken zijn in
het kader hieronder weergegeven.
• “Een en ander doet veel te bureaucratisch aan. Bijv. het mantelzorgcompliment kent een
verschijningsverplichting om allerlei informatie aan te horen. Verder wil ik het liefst 1
duidelijke agenda met een actualiteitensite en verder zo weinig mogelijk post, mails of
uitnodigingen. Dan kan ik mij concentreren op waar het om gaat: de persoon die zorg nodig
heeft.”
• “De mantelzorgondersteuning is mijns inziens slecht een ambtelijk gebaar en zeker niet
met enig gevoel of respect. Anders zou de gemeente wel beter luisteren en meer case-gericht
ondersteunen.”
• “Het eerste contact bij het lokaal loket was veelbelovend, maar vervolg door uitvoerende
diensten heeft nooit iets opgeleverd.”
• “Er wordt meer waardering gegeven voor mantelzorg voor ouderen. Vele bijeenkomsten
zijn gericht op waardering mantelzorg voor ouderen en niet voor kinderen.”
• “Ik ervaar te weinig begrip. Niet zozeer dat ze ons waarderen, maar doordat er geen besef
is dat er echt een tekort is aan praktische ondersteuning bij het zelfstandig kunnen wonen
van kwetsbare ouderen en andere inwoners.”
• “De gemeente moet eens een keer vanuit een andere hoek kijken en inzien dat ook
mantelzorgers zoals ik overbelast kunnen raken, maar de gemeente geeft niet thuis.”
• “Je staat er alleen voor, je krijgt geen feedback en ik doe het omdat er niemand anders is
en het mijn moeder is, die kan ik niet aan haar lot overlaten, ook al heb ik er soms echt geen
zin in. Ik mis hierdoor ook mijn sociale contacten en sport.”
• “De intensiteit is hoog. Wetgeving en financiële ondersteuning laag. Men moet intelligent
en assertief zijn om de spelregels te begrijpen en toe te passen.”
• “Lang heb ik niet gezien dat wat voor mij normaal voelde als echtgenote, eigenlijk veel
verder gaat dan gebruikelijke hulp voor je geliefde.”
• “Ik heb in het verleden meermalen om hulp geschreeuwd, onder andere bij het GGZ
(Rivierduinen Bollenstreek), heb zelfs gerefereerd aan muziek van de Dijk "ik kan het niet
alleen", maar voel me roepende in de woestijn. Heb nu mogelijk na 3 jaar in de nieuwe
behandelaar van mijn vrouw een luisterend oor en een handelend optreden gekregen.”
• “Ik zou graag een keer een week of meer met vakantie kunnen gaan, ik ben doodmoe. Tot
op heden ben ik twee en half jaar niet aan mijzelf toegekomen, zelfs geen tijd om te lezen, te
moe, geen concentratie.”
• “Geen idee of ik waardering krijg, er is nog nooit iemand bij ons thuis geweest. Er is een
keer opgebeld door de Wmo en ik ben gewezen op een vrijwilliger voor mijn man. Hij komt nu
een keer per 14 dagen een ochtend dammen met mijn man.”
• “Ik ben door een buurvrouw gewezen op de hulp die een mantelzorger kan krijgen. Pas
ruim een jaar geleden, hoewel ik al sinds 1981 mantelzorger ben, mijn man is namelijk
manisch depressief en heeft nu ook vasculaire parkinsonisme.”
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6

HRM-beleid

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
8. Wat doen de gemeenten aan mantelzorgondersteuning voor medewerkers
binnen de eigen organisaties?
Hierbij geldt de volgende norm:
 In het HRM-beleid van de gemeenten wordt ondersteuning geboden aan werkende
mantelzorgers, zodat zij niet overbelast raken en het zorgen kunnen combineren
met hun werk.
Bij het beantwoorden van deze vraag maken we onderscheid tussen het beleid in de
gemeente Noordwijkerhout en dat van Hillegom en Lisse. De gemeenten Hillegom,
Lisse en Teylingen zijn per 1 januari 2017 ambtelijk gefuseerd in de werkorganisatie
HLT Samen. Hierdoor voeren Hillegom en Lisse hetzelfde beleid gericht op
mantelzorg. De gemeente Noordwijkerhout heeft haar eigen beleid.

6.1

Hillegom en Lisse

Navraag bij de beleidsadviseur van team P&O van de werkorganisatie HLT Samen
leert dat er geen specifiek lokaal beleid is om mantelzorgers te ondersteunen.
Hierover wordt aangegeven:
“De vraag is of dat nodig is. De CAO Gemeenten – die op HLT Samen van toepassing
is – en het lokaal beleid bieden al diverse mogelijkheden om werk en privé zo goed
mogelijk met elkaar af te stemmen. Zo is in de cao opgenomen dat de leidinggevende
jaarlijks met de medewerker afspraken maakt over werktijden, het verlof en de
planning van de werkzaamheden. HLT Samen gaat uit van zelfbewuste medewerkers.
Dat betekent dat de meeste medewerkers ook binnen bepaalde marges zelf kunnen
bepalen waar en wanneer ze werken (plaats- en tijdonafhankelijk werken). En
uiteraard geldt ook de Wet Arbeid en Zorg, waarin bepalingen zijn opgenomen over
kortdurend en langdurend zorgverlof.”
Daarnaast is er binnen de HLT-gemeenten het Generatiepact, waardoor ouderen
minder uren kunnen werken zonder gevolgen voor hun pensioenopbouw. Dit biedt
meer ruimte voor eventuele zorgtaken.
Een andere geïnterviewde geeft echter aan: “Formeel is het geregeld. Het is niet te
beoordelen of het in de praktijk ook echt zo gaat. “
Er wordt benoemd dat er bij leidinggevenden en werknemers nog veel
onbekendheid is met regelingen en mogelijkheden voor mantelzorgers, zoals het
recht op zorgverlof. Uiteindelijk voelen medewerkers zich genoodzaakt om minder
uren te gaan werken als ze structurele zorgtaken erbij hebben.
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De mantelzorgconsulenten zien in de praktijk ook regelmatig dat werkende
mantelzorgers in de knel komen als de zorgsituatie structureel wordt.

“We zien de grootste problemen met werkende mantelzorgers, bijvoorbeeld met
gehandicapte kinderen of zorgbehoevende ouders. Werkgevers zijn maar even
coulant.”
Het zou daarom goed zijn om aandacht te besteden aan mantelzorg in het (nog te
ontwikkelen) HRM-beleid van HLT Samen, vindt een van de geïnterviewden. Dit is
extra van belang, omdat binnen de gemeente veel vrouwen werken en 60% van de
mantelzorgers vrouw is.

6.2

Noordwijkerhout

Navraag bij de personeelsadviseur van de gemeente Noordwijkerhout leert dat er
geen aparte regeling voor mantelzorg is: “Mantelzorg valt onder ‘maatwerk’ en
hiervoor wordt buitengewoon verlof gebruikt.” Onderstaande regeling vanuit CARUWO is leidend voor mantelzorgers (binnen de ambtelijke organisatie
Noordwijkerhout):
Artikel 6:4 Buitengewoon verlof
Lid 1
De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op calamiteiten- en ander
kort verzuimverlof of kraamverlof heeft gedurende dit verlof aanspraak op
doorbetaling van zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n).
Lid 2
In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke andere gevallen aan
de ambtenaar door het college buitengewoon verlof met behoud van salaris en
de toegekende salaristoelage(n) kan worden verleend.
Lid 3
In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke gevallen het college
buitengewoon verlof kan verlenen aan de ambtenaar die lid is van een op grond
van artikel 12:1, derde lid, toegelaten organisatie.
Lid 4
In de situatie dat er tijdens de non-activiteit elders pensioen wordt opgebouwd,
is het verhaal van premie voor de voorwaardelijke inkoop gelijk aan de bijdrage
die voor de ambtenaar is verschuldigd.”
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Bijlage 2

Geïnterviewde personen

Functie
Wethouder Hillegom
Wethouder Lisse
Beleidsmedewerker Hillegom en Lisse
Wethouder Noordwijkerhout
Beleidsmedewerker Noordwijkerhout
Directeur WelzijnsKompas Hillegom en Lisse
Mantelzorgadviseur WelzijnsKompas Hillegom en Lisse
Coördinator Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Mantelzorgconsulent Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout
Directeur ISD Bollenstreek
Niet-geregistreerde mantelzorgers Hillegom, Lisse,
Noordwijkerhout

Naam
Annechien Snuif
Adri de Roon
Marija Scheeve
Bert Gotink
Casper van der Graaf
Astrid Verkerk
Jolanda Smit
Stacy Dubos
Klaartje Passchier
Robert ‘t Jong
10 personen
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Bijlage 3

Normenkader

Een belangrijk middel bij de voorbereiding van het onderzoek is het gezamenlijk
vaststellen van het normenkader. Met het normenkader wordt scherp waar de focus
van het onderzoek ligt. Wij vinden het belangrijk het normenkader te gebruiken als
leidraad voor de uitvoering en rapportage van het onderzoek. We gebruiken het niet
in strikte zin – waarbij we vaststellen of de gemeenten wel of niet aan de norm
voldoen – omdat onze ervaring leert dat een op deze manier opgestelde nota van
bevindingen, tijdens het hoor en wederhoor leidt tot onnodig veel weerstand.
Hieronder vindt u het normenkader.
Deelvraag
1 Beleid

2 Beleid
3 Planning

4 Resultaten

5 Meten

6 Mantelzorgers in
beeld
7 Tevredenheid
8 HRM-beleid

Norm
De doelstellingen van het mantelzorgbeleid zijn in concrete en
meetbare activiteiten en resultaten beschreven en de relatie
tussen doelstellingen, activiteiten en resultaten is expliciet en
logisch.
Het beleid voldoet aan Wmo 2015.
Er is een planning gekoppeld aan de activiteiten en er wordt
gerapporteerd over de stand van zaken van de uitvoering van de
activiteiten.
Het mantelzorgbeleid is doeltreffend. Dat wil zeggen: het draagt bij
aan de ondersteuning van mantelzorgers en het verminderen van
eventuele (over)belasting, zodat zij mantelzorg kunnen blijven
verlenen.
De gemeenten meten periodiek de resultaten en effecten van het
mantelzorgbeleid en op basis hiervan kan het beleid aangepast
worden.
De gemeenten hebben in beeld hoeveel mantelzorgers er zijn en
kennen de behoeften en wensen van mantelzorgers.
De geboden ondersteuning voldoet aan de behoeften van de
mantelzorgers en zij zijn tevreden hierover.
In het HRM-beleid van de gemeenten wordt ondersteuning
geboden aan werkende mantelzorgers, zodat zij niet overbelast
raken en het zorgen kunnen combineren met hun werk.
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Vragen interviews

Vragen interviews wethouders, beleidsmedewerkers, WelzijnsKompas, Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout, ISD Bollenstreek
1. Wat zijn de doelen voor mantelzorgondersteuning?
2. In de Wmo nota’s worden actiepunten omschreven voor
mantelzorgondersteuning. Hoe wordt hier invulling aan gegeven?
3. Verloopt de uitvoering van het beleid volgens planning?
4. Hoe worden resultaten en effecten gemeten? Biedt dit genoeg inzicht?
5. Welke resultaten en effecten zijn bereikt?
6. Op welke manier worden de behoeften en wensen van mantelzorgers in kaart
gebracht?
a. Worden tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder mantelzorgers?
b. Indien ja: Op welke wijze en met welke frequentie? Hoe tevreden zijn
mantelzorgers?
c. Indien nee: Hoe wordt de ondersteuning van mantelzorgers geborgd?
7. Welke vormen van mantelzorgondersteuning worden aangeboden? Welke
organisaties zijn betrokken bij de uitvoering?
8. Wat doet de gemeente om mantelzorgers te bereiken? Hoe wordt het aanbod
gecommuniceerd?
9. Is er een actief beleid om mantelzorgers te registreren, en hoe wordt dit
uitgevoerd?
10. Hoeveel geregistreerde mantelzorgers kent de gemeente?
a. Met welk doel registreert de gemeente?
b. Wat is de reden voor mantelzorgers om zich te registreren als
mantelzorger?
c. Waaruit bestaat de doelgroep? (achtergrondkenmerken)
11. Hoeveel (naar schatting) niet-geregistreerde mantelzorgers kent de gemeente?
a. Wat zijn redenen om niet te registreren?
b. Op welke wijze worden zij ondersteund? Waar kunnen zij terecht?
12. Wat gaat goed t.a.v. mantelzorgondersteuning?
13. En wat kan beter?
14. Wordt er gekeken naar goede voorbeelden in andere gemeenten? En wat zijn
deze?
15. Hoe worden medewerkers van de eigen organisatie ondersteund in hun taken
als mantelzorger? Is dit opgenomen in het HRM-beleid van de gemeente?
16. Hoe kunnen we in contact komen met niet-geregistreerde mantelzorgers?
 Hillegom en Noordwijkerhout hebben burgerpanel, wellicht mogelijk
kanaal om in contact te komen met niet-geregistreerde mantelzorgers.
 Noordwijkerhout heeft maandelijks mantelzorgwandeling, voornamelijk
bedoeld voor niet-geregistreerde mantelzorgers. Wellicht andere
gemeenten ook?
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Vragen niet-geregistreerde mantelzorgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Woonplaats
Geslacht
Leeftijd
Opleidingsniveau
Werkzaam (betaald en onbetaald)
Voor wie zorgt u?
Hoe lang bent u al mantelzorger?
Woont degene voor wie u zorgt zelfstandig?
Woont degene voor wie u zorgt bij u in huis?
a. Indien ja: kan degene voor wie u zorgt ook zonder mantelzorg
zelfstandig wonen?
Welke taken voert u uit als mantelzorger?
Hoeveel uur bent u wekelijks gemiddeld bezig met uw taken als mantelzorger?
En verspreid over hoeveel dagen?
U bent niet geregistreerd als mantelzorger. Wat is hiervan de reden?
WelzijnsKompas (Hillegom en Lisse) en Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
registeren mantelzorgers en verzorgen mantelzorgondersteuning. Bent u
hiermee bekend?
Als geregistreerd mantelzorger kunt u mantelzorgondersteuning ontvangen van
de gemeente. Zou u hier behoefte aan hebben?
Aan welke vormen van ondersteuning heeft u behoefte?
Ontvangt u andere vormen van professionele ondersteuning?

Vragen n.a.v. indicatoren uit Outcometraject
17. Ontvangt u als mantelzorger steun in de ondersteuning die u biedt?
18. Vraagt u wel eens hulp aan professionele instanties bij de ondersteuning die u
als mantelzorger biedt?
19. Vraagt u wel eens hulp aan een ander (buurvrouw, vriend, familie) om de
ondersteuning die u als mantelzorger biedt over te nemen?
20. Maakt u wel eens gebruik van respijtzorg (= zorgorganisatie die tijdelijk uw
taken als mantelzorger overneemt zodat u bijvoorbeeld tijd voor uzelf heeft)?
21. Heeft u naast uw taken als mantelzorger tijd voor: (meerdere antwoorden
mogelijk)
a. Werk
b. Hobby’s
c. Bezoek aan familie en vrienden
d. Indien nee: reden
22. Hebben de zorgtaken voor u financiële consequenties?
23. Heeft u zich verdiept in financiële regelingen die eventuele extra kosten
vergoeden?
24. Heeft u behoefte aan meer informatie over de benodigde kennis en
vaardigheden om met de aandoening of ziekte van uw naaste om te gaan?
25. Hoe ziet u uw taken als mantelzorger over vijf jaar?
26. Weet u waar u terecht kunt als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft?
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Bijlage 5

Digitale enquête onder mantelzorgers

We hebben een digitale enquête uitgevoerd onder geregistreerde mantelzorgers in
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout over hun ervaringen met de ondersteuning die
de gemeente biedt aan mantelzorgers.
De vragen 29 tot en met 40 zijn toegevoegd in het kader van het Outcometraject van
Lisse en Hillegom. De antwoorden op deze vragen zijn ook relevant voor dit
onderzoek en zijn daarom ook meegenomen in deze rapportage.
Werkwijze en respons
De enquête is verstuurd en verwerkt in het programma SurveyMonkey.
Voor de enquête onder mantelzorgers hebben wij de adresgegevens van alle
geregistreerde mantelzorgers van WelzijnsKompas ontvangen. Aan hen zijn door de
RKC uitnodigingsbrieven (660) verstuurd. De uitnodigingsbrieven voor de
mantelzorgers van Noordwijkerhout (233) zijn door de Rekenkamercommissie
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout verzonden. De brief verwees naar een online
enquête.




9 mantelzorgers hebben telefonisch contact opgenomen omdat zij geen
mantelzorger meer zijn. Deze informatie hebben wij doorgegeven aan
WelzijnsKompas en Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout.
10 andere mantelzorgers hebben per e-mail contact opgenomen om aan te geven
dat het hen niet lukte om de enquête te vinden / in te vullen. Na enige uitleg lukte
het allen alsnog.
4 mantelzorgers hebben telefonisch contact opgenomen om de enquête per post te
ontvangen, 2 van hen hebben de ingevulde enquête geretourneerd.

De online enquête is door 138 respondenten ingevuld, dus samen met de 2
ingevulde papieren enquêtes hebben 140 respondenten deelgenomen.
Dat is een respons van 15%. Dat is voldoende om goed een beeld te schetsen van de
ervaringen van geregistreerde mantelzorgers.

Vragenlijst enquête
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Woonplaats
Geslacht
Leeftijd
Opleidingsniveau
Werkt u (betaald en onbetaald)?
a. Indien ja, hoeveel uur per week?
Voor wie zorgt u?
Hoe lang bent u al mantelzorger?
Hoeveel uur bent u wekelijks gemiddeld bezig met uw taken als mantelzorger?
Hoeveel dagen per week biedt u mantelzorg?
Welke taken voert u uit als mantelzorger?
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Woont degene voor wie u zorgt zelfstandig?
Woont degene voor wie u zorgt bij u in huis?
Ervaart u de reistijd naar degene voor wie u zorgt als belastend?
Indien degene voor wie u zorgt zelfstandig woont: kan hij/zij ook zonder uw zorg
zelfstandig wonen?
WelzijnsKompas (Hillegom en Lisse) en het Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout registreren mantelzorgers en bieden
mantelzorgondersteuning. Hoe bent u hier terechtgekomen?
Bent u op een prettige manier te woord gestaan in uw eerste contact over
mantelzorgondersteuning?
Met wie was dit eerste contact over mantelzorgondersteuning?
Bent u bekend met de mantelzorgondersteuning die u als geregistreerd
mantelzorger vanuit de gemeente kunt ontvangen?
Bent u bekend met het mantelzorgcompliment dat u als geregistreerd
mantelzorger jaarlijks van de gemeente kunt ontvangen?
Ontvangt u professionele zorg of ondersteuning? (bijvoorbeeld: hulp bij het
huishouden, begeleiding, verpleging)
Ontvangt u mantelzorgondersteuning vanuit de gemeente?
Vanuit welke gemeente ontvangt u mantelzorgondersteuning?
Van welke vorm van mantelzorgondersteuning maakt u gebruik?
Bent u tevreden over de mantelzorgondersteuning vanuit de gemeente?
Kunt u verbeterpunten noemen voor de mantelzorgondersteuning vanuit de
gemeente?
Aan welke vorm(en) van mantelzorgondersteuning heeft u (nog
meer) behoefte?
Bent u tevreden over de waardering die u als mantelzorger van de gemeente
krijgt?
Vindt u dat u serieus werd genomen bij (het eerste) contact over
mantelzorgondersteuning?

Vragen n.a.v. indicatoren uit het Outcometraject
29. Vraagt u wel eens hulp aan een ander (buurvrouw, vriend, familie) om uw
mantelzorgtaken over te nemen?
30. Vraagt u wel eens hulp aan professionele instanties bij uw taken als
mantelzorger?
a. Indien ja: welke instanties?
b. Indien nee: reden
31. Maakt u wel eens gebruik van respijtzorg (= zorgorganisatie die tijdelijk uw
taken als mantelzorger overneemt zodat u tijd voor uzelf heeft)?
a. Indien ja, bent u meer ontspannen nadat u gebruikt heeft gemaakt van
respijtzorg?
32. Ervaart u steun bij uw taken als mantelzorger?
33. Op welke manier wordt u als mantelzorger ondersteund?
34. Vindt u de informatie over zorg(voorzieningen) en (mantelzorg)ondersteuning
op gemeentelijke websites of in folders duidelijk?
a. Indien ja: Weet u hierdoor ook hoe u zorg(voorzieningen) en
(mantelzorg)ondersteuning kunt regelen?
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35. Heeft u naast uw taken als mantelzorger tijd voor onderstaande activiteiten?
a. Werk
b. Hobby’s
c. Bezoek aan familie en vrienden
d. Ik heb geen tijd voor deze activiteiten (geef nadere toelichting)
36. Hebben uw zorgtaken financiële consequenties voor u?
37. Heeft u zich verdiept in financiële regelingen die eventuele extra kosten
vergoeden?
38. Heeft u behoefte aan meer informatie over hoe u kunt omgaan met de
aandoening of ziekte van uw naaste?
39. Hoe zien uw taken als mantelzorger er over vijf jaar uit, denkt u?
40. Weet u waar u terecht kunt als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft?

Nota van Bevindingen Onderzoek Mantelzorgbeleid – Rekenkamercommissie HLN

55

Rapport
Bijlage 6

Tabellen enquête geregistreerde mantelzorgers

Aantal respondenten
geregistreerd

Aantal respondenten
niet-geregistreerd

5%
Hillegom
36%

32%

Lisse

30%

Hillegom
Lisse

50%
Noordwijkerhout
Anders

33%

Noordwijkerhout
20%

Leeftijd respondenten,
geregistreerd
0,0%

0,8%

1,5%
10,6%

Leeftijd respondenten,
niet-geregistreerd
0%

Tot 20 jaar

Tot 20 jaar

20 - 29 jaar
24,2%

30 - 39 jaar
25,0%

37,9%

0%

0%
20%

30 - 39 jaar

40%

40 - 49 jaar

40 - 49 jaar
20%

50 - 59 jaar
60 - 69 jaar
70 jaar of ouder

20 - 29 jaar

20%
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Aantal jaar mantelzorger,
geregistreerd

16,1% 12,9%

Aantal jaar mantelzorger,
niet-geregistreerd

O - 2 jaar

O - 2 jaar
30%

2 - 5 jaar
17,7%

30%

2 - 5 jaar

6 - 10 jaar

25,8%

6 - 10 jaar

11 - 15 jaar

0%

11 - 15 jaar

10%

Meer dan 15 jaar

27,4%

Meer dan 15 jaar

30%

Aantal uur MO per week,
niet-geregistreerd

Aantal uur MO per week,
geregistreerd

0 - 5 uur

0 - 5 uur
18%

15%

6 - 10 uur

6 - 10 uur
30%

11 - 15 uur

5%

12%

11 - 15 uur
16 - 20 uur

16 - 20 uur

27%

13%

30%

20 - 30 uur

0%
20%

30 - 40 uur

11%

Meer dan 40 uur

Aantal dagen per week MO,
geregistreerd

20 - 30 uur

10%

30 - 40 uur

10%

Meer dan 40 uur

0%

Aantal dagen per week MO,
niet-geregistreerd

2,4%
1

8,1%

2

8,9%
4,9%

1

2

2

3

3

3

4

4,9%
67,5%

1
7

4
4

5
3,3%

6

6

7
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Aantal uur werkzaam,
geregistreerd

Aantal uur werkzaam,
niet-geregistreerd

6,9%

0%

Ik werk niet

16,9%

1 - 10 uur

1 - 10 uur

17,7%
50,0%

11 - 20 uur
21 - 30 uur

Ik werk niet

10%
40%

20%

11 - 20 uur
21 - 30 uur

0%

31 - 40 uur
30%

Meer dan 40 uur

4,6% 3,8%
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Bijlage 7

Respons enquête geregistreerde mantelzorgers

1. Woonplaats
Woonplaats
Answer Options
Hillegom
Lisse
Noordwijkerhout
Anders (geef nadere toelichting)

Hillegom Lisse

Noordwijkerhout Anders

49

0

0

0

0

43

0

0

0

0

42

0

0

0

0

Response
Percent

Response
Count

35,6%
32,6%
31,8%
4,4%

49
43
42
6

6

answered question

140

skipped question

0

2. Geslacht
Woonplaats
Answer Options
Man
Vrouw

Hillegom Lisse

Noordwijkerhout Anders

15

19

14

34

23

27

1
5

Response
Percent

Response
Count

36,9%
63,1%

49
89

answered question

138

skipped question

2

3. Leeftijd
Woonplaats
Answer Options
Tot 20 jaar
20 - 29 jaar
30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
50 - 59 jaar
60 - 69 jaar
70 jaar of ouder

Hillegom Lisse

Noordwijkerhout Anders

0

0

0

1

0

0

1

1

0

3

6

5

12

10

11

20

13

17

12

13

9
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Response
Percent

Response
Count

0,0%
0,8%
1,5%
10,6%
25,0%
37,9%
24,2%

0
1
2
15
35
52
35

answered question

140

skipped question

0
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4. Opleidingsniveau
Woonplaats
Answer Options

Hillegom Lisse

Basisschool
Middelbare school
MBO
HBO
WO

Noordwijkerhout Anders

5

2

1

21

13

13

14

18

14

7

6

9

2

3

3

0
1
4
1
0

Response
Percent

Response
Count

5,4%
35,7%
35,7%
17,1%
6,2%

8
48
50
23
8

answered question

137

skipped question

3

5. Werkt u (betaald en onbetaald)?Indien ja, hoeveel uur per week?
Woonplaats
Answer Options

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Anders

Response
Percent

Response
Count

Ik werk niet
1 - 10 uur
11 - 20 uur
21 - 30 uur
31 - 40 uur
Meer dan 40 uur

28

23

16

0

1

4

1

2

3

9

6

7

7

10

6

3
1
1
1
0
0

50,0%
3,8%
4,6%
16,9%
17,7%
6,9%

70
6
7
23
23
9

3

1

5

answered question

138

skipped question

2

6. Voor wie zorgt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Woonplaats
Answer Options
Een vriend of kennis
Familie 1e graad (partner, (adoptie)ouders, )
(adoptie
Familie 2e graad (grootouders (van u of uw ,
partner)
Familie 3e graad (overgrootouders (van u of uw
part
Anders (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Anders

Response
Percent

Response
Count

1
6
0
0
1

2,4%
89,4%
7,3%
1,6%
4,9%

4
118
9
2
8

0

3

0

37

37

38

7

1

1

2

0

0

4

2

1
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7. Hoe lang bent u al mantelzorger?
Woonplaats
Answer Options
0 - 2 jaar
2 - 5 jaar
6 - 10 jaar
11 - 15 jaar
Meer dan 15 jaar

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Anders

Response
Percent

Response
Count

1
4
0
0
1

12,9%
25,8%
27,4%
17,7%
16,1%

17
36
36
22
21

7

4

5

11

10

11

14

13

9

11

7

4

2

8

10

answered question

132

skipped question

8

8. Hoeveel uur bent u wekelijks gemiddeld bezig met uw taken als mantelzorger?
Woonplaats
Answer Options

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Response
Count

43

42

39

124

answered question
skipped question

124
8

9. Hoeveel dagen per week biedt u mantelzorg?
Woonplaats
Answer Options
1
2
3
4
5
6
7

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

3

0

0

5

5

0

5

5

1

1

2

3

4

0

2

0

1

3

24

29

30
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Percent

Response
Count

2,4%
8,1%
8,9%
4,9%
4,9%
3,3%
67,5%

3
10
11
6
6
4
83

answered question

123

skipped question

9
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10. Welke taken voert u uit als mantelzorger?
Woonplaats
Answer Options

Hillegom

Lisse

43

42

Noordwijkerhout

Response
Count

39

124

answered question
skipped question

124
8

11. Woont degene voor wie u zorgt zelfstandig?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

28

21

19

15

20

20

Response
Percent

Response
Count

55,3%
44,7%

68
55

answered question

123

skipped question

9

12. Woont degene voor wie u zorgt bij u in huis?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

16

24

28

25

18

11

Response
Percent

Response
Count

55,7%
44,3%

68
54

answered question

122

skipped question

10

13. Ervaart u de reistijd naar degene voor wie u zorgt als belastend?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

3

1

1

25

17

10
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Percent

Response
Count

8,8%
91,2%

5
52

answered question

57

skipped question
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14. Indien degene voor wie u zorgt zelfstandig woont: kan hij/zij ook zonder uw zorg zelfstandig wonen?
Woonplaats
Answer Options

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Response
Percent

Response
Count

8
16

1
13

2
7

23,4%
76,6%

11
36

Ja
Nee (geef nadere toelichting)

47
85

answered question
skipped question
15. WelzijnsKompas (Hillegom en Lisse) en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout registreren mantelzorgers en bieden
mantelzorgondersteuning. Hoe bent u hier terechtgekomen?
Woonplaats
Answer Options

Hillegom

Zelf gevonden
Via bekende(n)
Via de gemeente (Lokaal Loket, Wmo Adviescentru m
Via de huisarts
Anders (geef nadere toelichting)

Lisse

Noordwijkerhout

14
5
11
2
6

10
4
17
2
6

12
6
18
2
4

Response
Percent

Response
Count

30,3%
12,6%
38,7%
5,0%
13,4%

36
15
46
6
16

answered question
skipped question

119
13

16. Bent u op een prettige manier te woord gestaan in uw eerste contact over mantelzorgondersteuning?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Response
Percent

Response
Count

36
6

35
3

35
4

89,1%
10,9%

106
13
119
13

answered question
skipped question
17. Met wie was dit eerste contact over mantelzorgondersteuning?
Woonplaats
Answer Options
WelzijnsKompas (Hillegom en Lisse)
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Lokaal Loket
Sociaal team
ISD Bollenstreek
CJG/JGT
Anders (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

22
0
5
0
8
0
7

19
0
5
0
6
0
8

0
30
2
0
5
0
2
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Response
Percent

Response
Count

34,5%
25,2%
10,1% 0,0%
16,0% 0,0%
14,3%

41
30
12 0
19 0
17

answered question

119

skipped question

13
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18. Bent u bekend met de mantelzorgondersteuning die u als geregistreerd mantelzorger vanuit de gemeente kunt ontvangen?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Response
Percent

Response
Count

31
11

24
14

30
9

71,4%
28,6%

85
34

answered question

119

skipped question

13

19. Bent u bekend met het mantelzorgcompliment dat u als geregistreerd mantelzorger jaarlijks van de gemeente kunt ontvangen?

Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom
40
2

Lisse

Noordwijkerhout

35
3

33
6

Response
Percent

Response
Count

90,8%
9,2%

108
11

answered question
skipped question

119
13

20. Ontvangt u professionele zorg of ondersteuning? (bijvoorbeeld: hulp bij het huishouden, begeleiding, verpleging)
Woonplaats
Answer Options
Nee
Ja (welke ondersteuning ontvangt u?)

Hillegom
29
10

Lisse

Noordwijkerhout

Response
Percent

Response
Count

21
16

18
20

59,6%
40,4%

68
46
114
18

answered question
skipped question
21. Ontvangt u mantelzorgondersteuning vanuit de gemeente?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee (geef aan waarom niet)

Hillegom Lisse
10
29

8
30

Noordwijkerhout

Response
Percent

Response
Count

8
30

22,6%
77,4%

26
89
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22. Vanuit welke gemeente ontvangt u mantelzorgondersteuning?
Woonplaats
Answer Options
Hillegom
Lisse
Noordwijkerhout
Ik ontvang mantelzorgondersteuning vanuit een and

Hillegom
10
0
0
0

Lisse

Noordwijkerhout

0
8
0
0

0
0
8
0

Response
Percent

Response
Count

38,5%
30,8%
30,8%
0,0%

10
8
8
0

answered question

26

skipped question

106

23. Van welke vorm van mantelzorgondersteuning maakt u gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)
Woonplaats
Answer Options
Ondersteuning door mantelzorgconsulent
Mantelzorgcafé
Alzheimercafé
Dagbesteding kwetsbare ouderen
Mantelzorggroepen
Dag van de Mantelzorger
Respijtdag
Mantelzorger van het Jaar
Anders (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

4

6

2

2

0

0

2

0

1

0

1

2

0

0

0

2

3

2

0

0

0

0

0

0

5

2

4

Response
Percent

Response
Count

46,2%
7,7%
11,5%
11,5%
0,0%
26,9%
0,0%
0,0%
42,3%

12
2
3
3
0
7
0
0
11

answered question

26

skipped question

106

24. Bent u tevreden over de mantelzorgondersteuning vanuit de gemeente?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

10

8

7

0

0

1

Response
Percent

Response
Count

96,2%
3,8%

25
1

Geef nadere toelichting
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skipped question

21

25. Kunt u verbeterpunten noemen voor de mantelzorgondersteuning vanuit de gemeente?
Woonplaats
Answer Options

Hillegom

Lisse

9

5

Noordwijkerhout

Response
Count

6

20
20

answered question
skipped question

112

26. Aan welke vorm(en) van mantelzorgondersteuning heeft u (nog meer) behoefte?
Woonplaats
Answer Options

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Response
Count

31

33

30

94
94

answered question
skipped question

38

27. Bent u tevreden over de waardering die u als mantelzorger van de gemeente krijgt?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

19

19

23

17

19

14

Response
Percent

Response
Count

55,0%
45,0%

61
50
111

answered question

28. Vindt u dat u serieus werd genomen bij (het eerste) contact over mantelzorgondersteuning?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

25

30

31

9

7

6

Response
Percent

Response
Count

79,6%
20,4%

86
22
108

answered question
skipped question
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29. Vraagt u wel eens hulp aan een ander (buurvrouw, vriend, familie) om uw mantelzorgtaken over te nemen?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

15

20

24

20

17

14

Response
Percent

Response
Count

53,6%
46,4%

59
51
110

answered question
skipped question

22

30. Vraagt u wel eens hulp aan professionele instanties bij uw taken als mantelzorger?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

10

6

20

24

30

18

Response
Percent

Response
Count

33,3%
66,7%

36
72

Indien ja: welke instanties?Indien nee: reden

88

answered question

108

skipped question

24

31. Maakt u wel eens gebruik van respijtzorg (= zorgorganisatie die tijdelijk uw taken als mantelzorger overneemt zodat u tijd voor
uzelf heeft)?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

1

2

5

Response
Percent

Response
Count

7,3%
92,7%

8
101

33
35
33
Indien ja, bent u meer ontspannen nadat u gebruikt heeft gemaakt van respijtzorg? (geef nadere toelichting)

21

answered question
skipped question

109
23

32. Ervaart u steun bij uw taken als mantelzorger?
Woonplaats
Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

Response
Percent

Response
Count

Ja

16

13

24

49,1%

53

Nee (geef nadere toelichting)

19

22

14

50,9%

55

Answer Options

108
24

answered question
skipped question
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33. Op welke manier wordt u als mantelzorger ondersteund? (meerdere antwoorden mogelijk)
Woonplaats
Answer Options
Bij mij thuis
Bij degene voor wie ik mantelzorger ben
Ondersteuning door mijn werkgever
Ondersteuning bij mijn studie
Hulp door vrienden of kennissen
Doordat ik zorg ontvang
Anders (geef nadere toelichting)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

3

5

9

7

4

6

2

2

4

0

0

0

3

8

13

2

0

1

6

5

6

Response
Percent

Response
Count

30,9%
30,9%
14,5%
0,0%
43,6%
5,5%
30,9%

17
17
8
0
24
3
17

55

answered question
skipped question

77

34. Vindt u de informatie over zorg(voorzieningen) en (mantelzorg)ondersteuning op gemeentelijke websites of in folders duidelijk ?

Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

20

19

25

11

13

11

Response
Percent

Response
Count

64,6%
35,4%

64
35

Indien ja: Weet u hierdoor ook hoe u zorg(voorzieningen) en (mantelzorg)ondersteuning kunt regelen?

44

answered question
skipped question

99
33

35. Heeft u naast uw taken als mantelzorger tijd voor onderstaande activiteiten? (meerdere antwoorden mogelijk)
Woonplaats
Answer Options
Werk
Hobby’s
Bezoek aan familie en vrienden
Ik heb geen tijd voor deze activiteiten

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

16

17

15

24

21

27

23

22

24

8

7

8

Response
Percent

Response
Count

44,9%
67,3%
64,5%
21,5%

48
72
69
23
107

answered question
skipped question
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36. Hebben uw zorgtaken financiële consequenties voor u?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

13

14

14

21

22

24

Response
Percent

Response
Count

38,0%
62,0%

41
67

answered question

108

skipped question

24

37. Heeft u zich verdiept in financiële regelingen die eventuele extra kosten vergoeden?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

7

8

17

27

27

20

Response
Percent

Response
Count

30,2%
69,8%

32
74

answered question

106

skipped question

26

38. Heeft u behoefte aan meer informatie over hoe u kunt omgaan met de aandoening of ziekte van uw naaste?
Woonplaats
Answer Options
Ja
Nee

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

6

7

9

28

29

29

Response
Percent

Response
Count

20,4%
79,6%

22
86
108

answered question
skipped question

24

39. Hoe zien uw taken als mantelzorger er over vijf jaar uit, denkt u?
Woonplaats
Answer Options
Deze zullen meer worden
Deze zullen niet veranderen
Deze zullen minder worden

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

16

23

25

13

10

7

5

3

6
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Response
Percent

Response
Count

59,3%
27,8%
13,0%

64
30
14

answered question

108

skipped question

24
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40. Weet u waar u terecht kunt als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft?
Woonplaats
Answer Options
Nee
Ja (geef aan waar u terecht kunt)

Hillegom

Lisse

Noordwijkerhout

13

13

4

21

23

34
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Response
Percent

Response
Count

27,8%
72,2%

30
78

answered question

108

skipped question

24

70

