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OVER HET ONDERZOEK
Binnen het project ‘Informele zorg en diversiteit’ 
wordt onderzocht wat de mogelijke verschillen 
tussen diverse bevolkingsgroepen zijn waar het 
gaat om het geven en ontvangen van informele 
zorg. Daarmee bedoelen we mantelzorg en (zorg)
vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt onderzocht wat 
de gevolgen van die (eventuele) verschillen zijn 
voor de wensen en verwachtingen ten aanzien 
van de professionele hulpverlening. 

In de zomer van 2013 werkten bijna 900 
respondenten mee aan de eerste fase van 
het onderzoek, door online of schriftelijk een 
enquête in te vullen. Van die respondenten 
gaven zo’n 600 mensen aan het afgelopen 
jaar mantelzorg te hebben gegeven. Ongeveer 
400 mensen verrichtten vrijwilligerswerk in 
zorg en/of welzijn. 178 van de respondenten 
gaven aan het afgelopen jaar mantelzorg 
én vrijwilligerswerk te verrichten. In de 
enquête werden vragen gesteld over de 
ervaringen met het verlenen van zorg, 
ondersteuningsbehoeften en de samenwerking 
met professionele hulpverleners. Ook is naar 
verschillende achtergrondkenmerken van de 
respondenten gevraagd, om de diversiteit 
van de mening van mantelzorgers en (zorg)
vrijwilligers in ogenschouw te kunnen nemen.  

In deze factsheet worden de eerste onderzoeks-
resultaten weergegeven en leest u meer over 
het verdere verloop van het onderzoeksproject.  

MANTELZORGERS
Van de respondenten die het afgelopen 
jaar mantelzorg hebben gegeven, is 77% 
autochtoon en 21% van niet Nederlandse 
afkomst. Het overgrote deel van de 
respondenten is woonachtig in Amsterdam.  
In alle stadsdelen werden respondenten  
bereikt (zie de figuren hiernaast).  

27% van de respondenten is man, 73%  
vrouw. Mantelzorgers in de leeftijd van  
55 tot 74 jaar zijn in het onderzoek het  
sterkst vertegenwoordigd. Er werden, naast  
de overige leeftijdscategorieën, ook een aantal 
jonge mantelzorgers bereikt (jonger dan  
25 jaar). Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers 
die meewerkten aan het onderzoek zorgen 
voor mensen met verschillende ziektebeelden. 
Zie onderstaand figuur. Er is vaak sprake van 
meerdere ziektebeelden tegelijk.    

Eén van de stellingen die aan de mantelzorgers 
werd voorgelegd, is ‘sinds ik mantelzorg verleen 
is mijn sociale netwerk kleiner geworden’.  
Ruim 40% van de respondenten gaf aan het 
eens te zijn met deze stelling. Een iets grotere 
groep was het oneens met de stelling, de 
overige  15% van de respondenten gaf aan 
‘geen mening’ te hebben.

INFORMELE ZORG EN DIVERSITEIT
OVER MANTELZORGERS EN (ZORG)VRIJWILLIGERS IN DE REGIO AMSTERDAM
AUTEURS: Y. WITTENBERG EN R. KWEKKEBOOM
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Zo’n 14% van de respondenten voelt zich 
zeer zwaar of zelfs overbelast door het geven 
van mantelzorg. Opvallend is dat slechts een 
kwart van alle respondenten aangeeft het 
afgelopen jaar gebruik gemaakt te hebben van 
mantelzorgondersteuning. 
Aan de respondenten werd gevraagd of zij 
het huidige ondersteuningsaanbod voor 
mantelzorgers voldoende vinden. De meeste 
respondenten gaven aan dat zij dit niet goed 
weten. Het lijkt er op dat respondenten die 
het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers 
voldoende vinden in de minderheid zijn. 

Daarnaast geeft bijna de helft van de 
mantelzorgers aan dat zij het huidige aanbod 
van professionele zorg voor hun naaste 
onvoldoende vindt. Wat men van het aanbod 
van professionele zorg vindt, lijkt per stadsdeel 
te verschillen. Zo geeft een meerderheid van 
de respondenten uit de stadsdelen Centrum en 
West aan dat zij het aanbod van professionele 
zorg niet voldoende vindt, terwijl een 
meerderheid uit de stadsdelen Noord en Oost 
dit juist wél voldoende vindt.

(ZORG)VRIJWILLIGERS
Een ander deel van de respondenten verleende 
vrijwilligerswerk in zorg en/of welzijn, als vorm 
van informele zorg. Veel van de respondenten 
zetten zich al jaren in als vrijwilliger binnen 
deze sector, vaak zelfs al langer dan 10 jaar 
(bijna 25%). 75% van de respondenten geeft 
aan dat het vrijwilligerswerk wat zij doen, hen 
gelukkig maakt. 

Bijna één vijfde van de (zorg)vrijwilligers geeft 
aan dat zij soms niet toe durven te geven dat 
zij wel wat ondersteuning zouden kunnen 
gebruiken. Ruim de helft van de respondenten 
gaf aan zelf hulp of ondersteuning te krijgen, 
zo’n 48% van de respondenten krijgt dat niet. 
Dat heeft volgens hen verschillende redenen 
(zie figuur hiernaast). 

Lang niet alle vrijwilligers zetten zich in voor 
iemand in hun eigen buurt. Het merendeel 
(56%) geeft aan dat zij zich inzetten voor 
mensen buiten hun eigen woonwijk. Veel van 
de vrijwilligers zijn dan ook best wat tijd kwijt 
met het reizen van en naar degene die zij 
helpen of ondersteunen. 

De redenen waarom mensen vrijwilligerswerk 
doen lopen uiteen. De één vindt het vooral 
belangrijk om iets terug te doen voor 
de samenleving, de ander om zichzelf te 
ontwikkelen (zie figuur hiernaast). 

De respondenten werd gevraagd of zij het idee 
hebben dat zij in hun vrijwillige functie wel 
eens dingen doen die eigenlijk zouden moeten 
worden gedaan door betaalde mensen die 
daarvoor zijn opgeleid. Bijna een kwart van de 
respondenten antwoordde hierop bevestigend.  

VERDER VERLOOP VAN HET 
ONDERZOEKSPROJECT
Het project ‘Informele zorg en diversiteit’ 
bestaat uit een beschrijvend, kwantitatief 
deel, waar de enquête onderdeel van is. Na 
de analyse van het kwantitatieve deel zullen 
achtergronden van de eventuele verschillen 
nader onderzocht worden door, aanvullend 
op de enquête, kwalitatief onderzoek uit 
te voeren. Bij de uitwerking van dergelijk 
vervolgonderzoek is er ruimte om in te spelen 
op specifieke vragen vanuit het werkveld en/of 
andere belanghebbenden.

De komende tijd zullen de resultaten uit het 
kwantitatieve deel van het onderzoek nader 
worden geanalyseerd. Resultaten zullen via 
factsheets en onderzoeksrapporten worden 
gepubliceerd. Zo zal begin 2014 een factsheet 
verschijnen over respijtzorg, en zullen de 
onderzoeksresultaten van 2013 worden 
vergeleken met de eerste meting binnen de 
Trendmonitor van Markant in 2009. 

Alle updates zijn te vinden op  
www.hva.nl/communitycare.  

SAMENWERKINGSPARTNERS
Het onderzoek wordt uitgevoerd door  
de Hogeschool van Amsterdam.  
De hogeschool werkt daarbij nauw 
samen met de volgende organisaties: 
► Expertisecentrum   

Mantelzorgondersteuning Amsterdam
► Universiteit van Amsterdam
► GGD Amsterdam
► De Vrijwilligersacademie
► Cliëntenbelang Amsterdam
► Platform Mantelzorg Amsterdam
► 1ste Lijn Amsterdam
► Dienst O+S
► Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

CONTACT
Neem voor meer informatie  
contact op met Yvette Wittenberg, 
y.wittenberg@hva.nl.

Lectoraat Community Care
Kenniscentrum Maatschappij en Recht
Wibautstraat 5a
1091 GH Amsterdam
www.hva.nl/communitycare 

Volg ons op Twitter: @CommunityCareNL

Hogeschool van Amsterdam, 2013 
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