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Geacht college, 
 
Het Platform Samenleving IJsselstein is betrokken bij het belevingsonderzoek Mantelzorgers en 
Vrijwilligers. Deze betrokkenheid is in een aantal fasen aan de orde geweest. De uitvoering was in 
handen van de uit drie leden bestaande werkgroep Tevredenheidsonderzoek. Deze werkgroep heeft  
 

• geadviseerd over de vragenlijst, wat er toe heeft geleid dat een aantal vragen is toegevoegd 
of anders geformuleerd 

• vragen gesteld over het concept onderzoek, die zijn beantwoord in een overleg met het 
onderzoeksbureau en de betrokken ambtenaar, dit heeft geleid tot enige aanpassingen in de 
tekst, bijv. het toevoegen van de nominale aantallen bij de verschillende grafieken en 
aanscherping en verduidelijking van teksten 

 
Inmiddels is de definitieve tekst ontvangen en brengt PSIJ hierover een advies uit. 
 
Er is nog wel een punt van discussie overgebleven, namelijk: 
 

• de combinatie van de vragenlijsten voor mantelzorgers en vrijwilligers; 
mantelzorgers die al zwaar belast zijn zullen o.i. eerder afwijzend reageren op de vraag of zij 
vrijwilligerswerk willen doen en dat beïnvloed de beantwoording. Companen geeft aan dat 
men kon aangeven waarom men geen vrijwilligerswerk wil doen. Bij de antwoordmogelijk-
heden is echter de mogelijkheid  ‘Ik ben mantelzorger’ niet opgenomen. 

 
Inhoudelijk zijn wij het eens met de aanbevelingen in het rapport. Het is volgens ons noodzakelijk om 
snel inzicht te krijgen in de omvang en samenstelling van de groep mantelzorgers zodat in combinatie 
met de cijfers uit het rapport een beeld ontstaat van de noodzakelijke voorzieningen die ontwikkeld 
moeten worden. Door de insteek dat mensen langer thuis moeten blijven zal de druk op de 
mantelzorgers toenemen en dit gecombineerd met de vergrijzingseffecten zal ook kunnen leiden tot 
groeiende uitval van mantelzorgers wegens overbelasting. Dan zullen er meer mogelijkheden moeten 
komen voor respijtzorg zowel voor korte als voor langere duur. 
  



 
De problematiek van jongere mantelzorgers (zowel ouders t.o.v. hun kinderen als kinderen t.o.v. hun 
ouders) komt niet in beeld door de gemaakte selectiekeuze. Het argument was dat dit een relatief 
kleine groep is. Maar wel een groep met een andere problematiek dan bij ouderen. Het risico van 
overbelasting bij leerplichtige jonge mantelzorgers kan invloed hebben op hun schoolprestaties en 
daardoor van betekenis voor hun verdere leven. Voor ouders kan intensieve mantelzorg voor een of 
meer kinderen ook allerlei negatieve effecten hebben. Ook hier geldt het effect dat kinderen langer 
thuis (moeten) blijven dan vroeger.  
 
Er zal een steeds groter beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers, en ook de aard van het 
vrijwilligerswerk zal (waarschijnlijk) veranderen. Het is volgens ons van groot belang dat meer inzicht 
komt in de ontwikkeling van de toekomstige vraag qua aantal en kwaliteit. Een gemeentelijk 
vrijwilligersbeleid is o.i. noodzakelijk omdat opleiding, coaching en begeleiding van vrijwilligers voor 
specifieke functies meer inzet zal vragen van professionals en omdat bijv. meer ingezet zal moeten 
worden op binden en boeien van vrijwilligers.  
 
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn geweest en zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het Platform Samenleving IJsselstein 
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