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Samenvatting 

Inleiding: Per 2015 zijn de gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de langdurige zorg en 

ondersteuning. Dit wettelijk kader staat ervoor dat gemeenten verplicht zijn om aandacht te 

besteden aan de ondersteuning voor mantelzorgers. Jaarlijks wordt in Limburg door Platform 

Mantelzorg Limburg (PML) en Burgerkracht Limburg (BKL) de eretitel: ‘de meest 

mantelzorgvriendelijke gemeente’ uitgereikt. Deze competitie is bedoeld om gemeenten te 

stimuleren een goed mantelzorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Het probleem is dat 

PML en BKL tijd, geld en middelen investeren in deze competitie, maar geen duidelijk beeld 

hebben wat de impact van het invullen van de quickscan is. Ook zijn gemeenten gestopt met 

het invullen van de quickscan na het winnen van de eretitel en zijn er gemeenten die de 

quickscan nooit invullen. De redenen zijn onduidelijk. Daarom is de hoofdvraag gesteld: 'Wat 

is de impact van het uitvoeren van de quickscan van Platform Mantelzorg Limburg en 

Burgerkracht Limburg op het mantelzorgbeleid volgens actief en niet actief participerende 

gemeenten?’ 

Methoden: Om de hoofdvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van kwalitatief 

onderzoek door semigestructureerde interviews en data-analyse door codering.  

Resultaten: In totaal hebben er zes gemeenten geparticipeerd aan het onderzoek, waarvan 

drie gemeenten actief participeren aan de quickscan en drie gemeenten niet actief 

participeren. Uit de interviews is gebleken dat vijf gemeenten benoemen dat de quickscan 

geen impact geeft binnen het mantelzorgbeleid en voor hen geen meerwaarde heeft. Wel 

gebruiken vier gemeenten de quickscan als evaluatie moment om na te gaan of zij alle punten 

in hun beleid betrokken hebben. Opvallend is dat de enige gemeente die aangaf dat er wél 

impact te zien is van de quickscan, de gemeente is die nog nooit geparticipeerd heeft. 

Daarnaast komen drie gemeenten met een idee om de procedure van BKL en PML meer 

meerwaarde te geven door in plaats van de eretitel te kunnen winnen, het doel te zetten om 

van elkaar te kunnen leren. 

Discussie & conclusie: Sterktepunten van het onderzoek zijn de behaalde datasaturatie, de 

samenwerking met de opdrachtgever en de sterke adviezen van de gemeenten. Zwaktepunten 

in het onderzoek zijn dat er maar één gemeente participeerde die nog nooit een quickscan 

had ingevuld en dat er geen verdieping is in de politieke stroming. Uit de resultaten van het 

onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen duidelijke impact waargenomen is van 

participatie aan de QuickScan binnen het mantelzorgbeleid van gemeenten. De quickscan 

wordt wel gebruikt als evaluatiemoment door de gemeenten om onderwerpen zoals werkende 

mantelzorgers, te controleren in hun eigen beleid. 
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Advies & Inbedding: Het advies aan PML en BKL is om actiever in te zetten op gemeenten die 

nog nooit hebben geparticipeerd aan de quickscan en de procedure die BKL momenteel volgt 

te veranderen. Dit door antwoorden niet alleen te vergelijken, maar ook voor te leggen bij het 

lokale steunpunt. Zo kunnen antwoorden voorgelegd worden aan mantelzorgers uit 

verschillende gemeenten, om op deze manier een gemeente aan te wijzen met de beste 

aanpak. Op deze manier winnen gemeenten niet enkel een eretitel, maar leren ze ook van 

elkaar.  
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Abstract 

Background: Since 2015 the municipalities are responsible for the subjects’ long-term care and 

support. This legal framework holds municipalities legally accountable for paying attention to 

support of the informal caretakers. In Limburg, Platform Mantelzorg Limburg (PML) and 

Burgerkracht Limburg (BKL) hand out the honorary title of 'the most informal care friendly 

municipality' annually. This competition is meant to stimulate the municipalities to develop and 

carry out a good informal care policy. The problem is that PML and BKL do not have a clear 

and correct idea of the actual impact that the competition and its quickscan have on the policy 

making of informal care policies of these municipalities. Also, there are municipalities who 

stopped filling in the quick scan after winning the honorary title, or municipalities that have 

never filled out the quickscan. The reasons behind this behaviour is unclear. In order to provide 

any clarity on these matters, this research has explored the situation by finding an answer to 

the following main question: 'What is the impact participation in the quickscan on the informal 

care policy from the participating and non-participating municipalities?’ 

Methods: To answer the main question qualitative research techniques were used, being semi-

structured interviews and data analysis by coding. 

Results: Six municipalities participated in this research. Three of these municipalities 

participated actively in the quickscan and three participated inactively in the quickscan. The 

results show that five municipalities point out that the quickscan has no impact on their informal 

care policy and that it has no added value. However, four municipalities use the quick scan as 

an evaluation moment in which is checked whether their present policy includes all the 

mentioned topics. Remarkable to these results is that the only municipality who experienced 

any impact from this quick scan, was the only municipality who had never filled out the quick 

scan. Furthermore, three municipalities suggested to give more value to the procedure by 

instead of focussing on winning, it would be changed to the goal of enabling municipalities to 

learn from each other 

Discussion & conclusion: Strong points from this research are the obtained data saturation, 

the cooperation with the commissioner and the strong advice given by the municipalities. 

Weaker features are the low number of interviewees of participants that had never filled in the 

quick scan before and no analysis of the political orientation of the municipalities. In conclusion, 

there is no clear impact of the quickscan noticeable in the informal care policy (improvements) 

of municipalities, whether they participate actively or inactively. The quick scan is rather being 

used as an evaluation moment in which it is reviewed whether the policy contains the diverse 

important topics. 

Advice and embedding: The advice to PML and BKL is to put in more effort to 

involve municipalities who have never filled in the quick scan before and to change their 
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procedure by not only comparing answers but also submit them to local support centres who 

are in contact with informal carers. By including their feedback, they can point out 

the municipality with the best approach and instead of winning, they learn from each other. 
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Anouk Geurts*, voor het nakijken van mijn thesis op spelling en zinsopbouw.  

In de thesis worden geregeld de termen ‘onderzoek’ en ‘quickscan’ gebruikt. ‘Onderzoek’ staat 
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Inleiding 

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg (MantelzorgNL, z.d.). De vergrijzing leidt 

tot grote veranderingen in de langdurige gezondheidszorg, gezondheidszorgwetgevingen en -

stelsels in veel landen in Europa. Door de bezuiniging op professionele gezondheidszorg wordt 

het belang van mantelzorgers steeds groter (van Groenou, & de Boer 2016). Sinds er op 

professionele zorg wordt bezuinigd, wordt er in heel Europa actief mantelzorg geleverd. Uit 

een rapport van Rodriques en Hoffman (2010) blijkt het dat Europese mantelzorgers 80% van 

de zorg leveren aan hun familielid/zorgvrager, denk hierbij aan alledaagse levensverrichtingen, 

huishouden en financiële ondersteuning.  

Het Sociaal en Cultureel planbureau definieert mantelzorg als ‘de zorg die wordt gegeven aan 

een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving, waarbij het kan gaan 

om zowel heel langdurige of intensieve zorg als kortdurende en minder intensieve zorg’ (de 

Klerk, de Boer, Kooiker, Plaisier & Schyns, 2014). Voor Nederland geldt dat in 2019 één op de 

drie burgers mantelzorgtaken op zich neemt en een kwart van de Nederlandse kinderen 

opgroeit als mantelzorger (Platform Mantelzorg Limburg & Burgerkracht Limburg, 2019a, p 1). 

Maar liefst 4,4 miljoen Nederlanders van zestien jaar en ouder zijn dus mantelzorger 

(MantelzorgNL, 2019). Uit een kwantitatief onderzoek van GGD Limburg Noord en GGD 

Limburg Zuid blijkt dat in de periode van 2008 tot 2016 het aantal mantelzorgers in Limburg 

bijna is verdubbeld. Zo is het percentage van respondenten die in 2016 mantelzorg leverden 

in de voorgaande twaalf maanden gestegen van 12% in 2008 naar 23% in 2016. Ook het 

percentage intensieve mantelzorgers is van 8% in 2008 naar 16% in 2016 gestegen (Lemmen, 

2018). In 2017 telde Limburg 1.117.546 inwoners, verdeeld over 34 gemeenten. Hiervan 

waren er 254.184 inwoners langdurige mantelzorgers, dit is 22.74% (Mezzo, 2017). 

Sinds 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) veranderd in de 

Wet Langdurige Zorg (WLZ). Door deze aanpassing is de Nederlandse langdurige zorg 

grondig veranderd (Zorgwijzer, 2020). Sinds het aannemen van de WLZ wordt er bezuinigd op 

verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, waardoor er steeds meer 75-plussers thuis 

wonen (Plaisier, Broese van Groenou, & Keuzenkamp, 2014). Door vergrijzing zullen er in 

2040 minder Nederlanders zijn die mantelzorg kunnen bieden, terwijl er meer ouderen 

zelfstanding blijven wonen in vergrijzend Nederland. Naar schatting zal de groep ouderen die 

mantelzorg nodig heeft met bijna 70% stijgen (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019). Vanaf 

2015 zijn de gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor onderdelen van de langdurige zorg en 

ondersteuning (Vilans, 2017). Dit wettelijk kader maakt deel uit van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en zorgt ervoor dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om aandacht te 

besteden aan de ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers (Vilans, 2017). Gemeenten 

kunnen deze ondersteuning geheel zelf, of gedeeltelijk zelf ter hand nemen. In de praktijk 
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sluiten gemeenten in veel gevallen overeenkomsten met een derden partij (Califano, Tielen, & 

Bruggeman, 2020, pp. 10). Gemeenten kunnen onder andere ondersteuning bieden voor 

manieren van respijtzorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassingen en 

begeleiding van zorgvragers met beperkingen of aandoeningen (MantelzorgNL, z.d.-a). 

In Limburg wordt jaarlijks de eretitel: ‘de meest mantelzorgvriendelijke gemeente’ uitgereikt. 

Alle 31 Limburgse gemeenten wordt gevraagd deel te nemen aan deze wedstrijd. Gemeenten 

vullen vervolgens een quickscan in. In deze scan wordt gemeenten gevraagd om te 

beschrijven waarin zij zich onderscheiden in hun mantelzorgbeleid ten opzichte van andere 

gemeenten. Het doel wat PML en BKL met deze quickscan willen bereiken, is om gemeenten 

te stimuleren tot het ontwikkelen en handhaven van een optimaal beleid voor 

mantelzorgondersteuning (Platform Mantelzorg Limburg & Burgerkracht Limburg, 2019b). 

Daarnaast worden ook elk jaar een aantal actuele thema’s opgenomen in deze competitie. In 

2019 is onder andere gevraagd naar ‘mantelzorg en werk’ en ‘jonge mantelzorgers’. Echter is 

er gebleken dat meerdere gemeenten gestopt zijn met het invullen van de quickscan na het 

winnen van de eretitel. Ook zijn er gemeenten die de quickscan nooit invullen. Hierdoor hebben 

PML en BKL geen volledig en correct beeld van de impact van de quickscan op het 

mantelzorgbeleid en de mate waarin hun achterliggend doel bereikt wordt. Aangezien zowel 

PML als BKL tijd, geld en middelen investeren in deze competitie, hopen zij meer inzicht te 

verkrijgen in de impact die zij nu bereiken. Samenvattend is de probleemstelling dat PML en 

BKL een gebrek aan inzicht hebben in de daadwerkelijke impact van de quickscan op de 

optimalisering van het mantelzorgbeleid binnen de gemeenten in Limburg. Mocht de quickscan 

op dit moment geen of weinig impact hebben op het beleid, is er de mogelijkheid dat 

mantelzorgers geen optimale ondersteuning krijgen bij de zware last die zij al op hun 

schouders dragen.  

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 'Wat is de impact van het uitvoeren van de 

quickscan van Platform Mantelzorg Limburg en Burgerkracht Limburg op het mantelzorgbeleid 

volgens actief en niet actief participerende gemeenten’. De doelstelling van dit onderzoek 

luidt: binnen 15 weken, is er door middel van kwalitatief onderzoek duidelijkheid ontstaan over 

de impact die het uitvoeren van de quickscan heeft op het mantelzorgbeleid van de 

gemeenten.  

Leeswijzer: Hoofdstuk één omvat het theoretisch kader. In hoofdstuk twee volgt een 

omschrijving over de methoden van het onderzoek. In de volgende paragrafen van hoofdstuk 

twee volgen de dataverzameling en -analyse en ethische overwegingen. Hoofdstuk drie 

bestaat uit een resultaatbeschrijving. In hoofdstuk vier wordt een conclusie en discussie 

gepresenteerd. In hoofdstuk vijf wordt het advies voor BKL en PML beschreven. Tot slot volgen 

de literatuurlijst en de bijlagen. 
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Hoofdstuk 1. Het theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt de theorie rondom de kernbegrippen ‘mantelzorg’ en ‘mantelzorg 

ondersteuning’ beschreven. Ter onderbouwing is er gebruikt gemaakt van zowel Engelse als 

Nederlandse wetenschappelijke- en conceptuele literatuur. De gebruikte zoektermen zijn 

‘Mantelzorg’ ‘Mantelzorg ondersteuning’ ‘Informal Care’, ‘Spouse Care’, ‘Family Care’ en 

‘municipalities’. De gebruikte databanken zijn Pubmed en Springerlink. De gebruikte 

zoekmachines zijn DIZ Zuyd, Google en Google scholar. Om passende artikelen te vinden 

werden de booleaanse operatoren AND en OR gebruikt. De selectiecriteria voor het zoeken 

van de juiste wetenschappelijke bronnen bestond uit een publicatiedatum vanaf 2016, een 

aansluiting op de zoektermen en ‘state of the art’ literatuur voor het weergeven van de juiste 

cijfers.  

In paragraaf één wordt uitgelegd wat mantelzorg en het bieden van mantelzorg is, wordt er 

een beeld gegeven over welke groepen mantelzorgers er zijn en is er een passend model 

uitgewerkt. In paragraaf twee wordt er informatie gegeven over de toekomst van mantelzorg 

en in paragraaf drie wordt er een beeld gegeven over mantelzorg ondersteuning, het 

gemeentelijk beleid met wet- en regelgeving en de mening van mantelzorgers. 

1.1. Wat is mantelzorg? 

1.1.1 Het bieden van Mantelzorg 

Zoals beschreven in de inleiding wordt mantelzorg gedefinieerd als ‘de zorg die wordt gegeven 

aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving waarbij het kan gaan 

om zowel heel langdurige of intensieve zorg als kortdurende en minder intensieve zorg’ (Klerk 

et all., 2014). Of iemand wel of niet mantelzorg gaat leveren aan zijn of haar naaste is te 

beoordelen met het ‘Informal Care Model’ (ICM) (zie paragraaf 1.1.1.1).  

Het leveren van mantelzorg kan verschillende taken inhouden, waaronder hulp in de 

huishouding, vervoer naar dokters- of sociale bezoeken, het bieden van gezelschap, 

emotionele ondersteuning of hulp bij het regelen van professionele zorg (van Groenou, & de 

Boer, 2016). De meeste mantelzorgers delen de hulp die zij leveren met familieleden of met 

een informeel hulpnetwerk. Uit een onderzoek van Jansen, Eecloo, Vanwing, & 

Schoenmakers, (2018, p. 378 -382) blijkt dat deze groepen gezamenlijke mantelzorgers 

gewoonlijk bestaan uit familieleden van de zorgvrager met de partner als de voornaamste 

mantelzorger.  

De grootte van de mantelzorggroepen is afhankelijk van de grootte van de familie. Deze 

groepen functioneren grotendeels goed, zonder de nodige formele afspraken en hulp van een 

derde partij. Hoe groter de groep, hoe lager de overbelasting van de mantelzorgers in de 

groep. Echter, twaalf procent van de mantelzorgers biedt de hulp alleen (de Klerk, de Boer, 
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Plaisier, & Schyns, 2017). Dit terwijl het delen van de zorg met anderen of de inzet van 

respijtzorg (het tijdelijk overnemen van de zorg, door bijvoorbeeld logeer- of dagopvang) juist 

voor deze groep mantelzorgers een belangrijke maatregel is om overbelasting te voorkomen 

(de Klerk & de Boer, 2016). In 2016 voelde één op de tien mantelzorgers zich ernstig 

overbelast. Dit zijn ongeveer 380.000 mantelzorgers. Hiervan ervaart 43% het gevoel dat 

degene voor wie zij zorgen hen nooit loslaat, 21% ervaart meer moeite met het regelen van 

zijn of haar eigen huishouden, 7% geeft door dat hun eigen gezondheid achteruit is gegaan 

en 4% geeft aan ziek of overspannen te zijn geraakt omdat zij hulp bieden (de Klerk & de Boer, 

2016).  

1.1.1.1 Het Informal Care Model 

Veel theorieën in het domein van mantelzorg focussen zich op het resultaat van het leveren 

van mantelzorg, zoals overbelasting en gezondheid. Echter wordt er in deze theorieën minder 

focus gelegd op de psychosociale kant van het leveren van mantelzorg. Om wel focus te 

leggen op de psychosociale kant is het Informal Care Model (ICM) opgesteld (zie bijlage 1, 

pag. 36, figuur 1). Het ICM is een gedragsmodel waarbij de focus ligt op de individuele 

mantelzorger. Het model bevat drie centrale beweringen. Ten eerste begint de mantelzorg 

wanneer iemand in het sociale netwerk van de mantelzorger hulp nodig heeft. Ten tweede, 

zijn het individuele factoren die voorspellen in wat voor mate de mantelzorger de zorg gaat 

leveren. Ten slotte kan er aan de hand van externe factoren voorspeld worden of hij of zij 

daadwerkelijk zorg gaat leveren. Deze factoren kunnen de zorg, welke gegeven wordt door de 

mantelzorger vergemakkelijken of beperken. Een voorbeeld hiervan is de werksituatie. 

1.1.2 Groepen mantelzorgers 

Mantelzorgers kunnen onderverdeeld worden in verschillende groepen, namelijk: de werkende 

mantelzorgers, de jonge mantelzorgers, de oudere mantelzorgers en de mantelzorgers met 

een migratieafkomst. Daarnaast varieert het type zorgvrager. Mantelzorgers leveren 

bijvoorbeeld mantelzorg aan mensen met: dementie, een verstandelijke beperking, psychische 

en/of verslavingsproblemen, een niet aangeboren hersenletsel of bij zorgintensieve kinderen 

en zorgvragers in de laatste levensfase.  

Voor iedere mantelzorger zijn er daardoor anderen behoeften, waardoor er andere 

ondersteuning nodig is (Movisie, z.d.). Zo hebben werkende mantelzorgers behoeften aan 

ondersteuning bij de combinatie van werk, mantelzorg en een passend personeelsbeleid. 

Jongere mantelzorgers, welke vaak studerend of schoolgaand zijn, hebben juist hulp nodig om 

niet zorg-gerelateerde activiteiten buitenshuis kunnen te ondernemen. De oudere 

mantelzorgers hebben een kleiner sociaal netwerk en een verhoogde kans om zelf 

gezondheidsproblemen te krijgen. Hierdoor is er bij hen meer behoefte aan het delen van de 

zorg met naasten en vrijwilligers en hulp bij het regelen van de (zorg)administratie. De 
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mantelzorgers met een migratieafkomst willen liever hulp van familieleden en hebben meer 

behoefte aan informatie over medicijnen, ziektebeelden en hoe zij de zorg kunnen leveren 

(Movisie, z.d.). 

1.2 (Mantel)zorg en de toekomst 

Zoals omschreven in de inleiding zullen er door vergrijzing in 2040 minder Nederlanders zijn 

die mantelzorg kunnen bieden. Het aantal 75-plussers zal tot 2050 verdubbelen tot 3 miljoen 

personen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) 

veronderstellen dat het aantal ouderen dat opgenomen zal zijn in een intramurale 

zorginstelling ongeveer 350.000 wordt, en er 3,1 miljoen 75-plussers zullen zijn in Nederland 

in 2050 (M. Broese van Groenou et al., 2017, p. 87). De huidige generatie mantelzorgers wordt 

zelf ouder en gaat na verloop van tijd tot de groep zorgbehoevenden behoren. Daarbij worden 

zorgprofessionals steeds duurder en ontstaat er door te weinig personeel een lagere 

beschikbaarheid om zorg te leveren. Volgens het arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd door van 

der Velde, Aalbers, Bloemendaal, Detaille, & Verbruggen (2019) waarbij de impact van de 

nieuwe wet BIG 2 onderzocht is, zal er in 2022 een te kort zijn van 26.000 verpleegkundigen. 

1.3 Mantelzorg ondersteuning  

1.3.1. Mantelzorg ondersteuning en de gemeenten 

Vanaf 2015 zijn de gemeenten in Nederland wettelijk verantwoordelijk voor onderdelen van de 

langdurige zorg en ondersteuning. Dit wettelijk kader maakt deel uit van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) en zorgt ervoor dat gemeenten wettelijk 

verplicht zijn om aandacht te besteden aan de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 

(Vilans, 2017). De wet WMO 2015 stimuleert mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven 

wonen met ondersteuning vanuit de gemeenten. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen 

die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn (Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Aanvragen 

voor bijvoorbeeld thuiszorg kunnen zowel door de huisarts worden gedaan als door de 

gemeenten (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2019).  

De gemeenten kunnen deze ondersteuning geheel zelf, of gedeeltelijk zelf ter hand nemen. 

Echter zullen in veel gevallen de gemeenten een overeenkomst sluiten met derden, of derden 

daarvoor een subsidie toekennen (Califano, Tielen, & Bruggeman, 2020, pp. 10). Een 

voorbeeld van een derde partij is een steunpunt mantelzorg. Gemeenten dienen te voorkomen 

dat mantelzorgers overbelast raken, door hen zo nodig mantelzorgondersteuning te bieden. 

Mantelzorgerondersteuning kan geboden worden door niet professionele hulp of gemeenten, 

maar deze ondersteuning is er ook op het werk of bij de studie (Sociaal en Cultureel 

Planbureau, d. Boer, Plaisier, & d. Klerk, 2019).  
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Vrijwel alle gemeenten bieden uiteenlopende vormen van mantelzorgondersteuning aan. Deze 

ondersteuning bestaat uit informatie, advies en respijtzorg (de Klerk et al., 2018, p. 310). 

Verdere ondersteuning kan bestaan uit huishoudelijke hulp, vervoer en financiële 

ondersteuning (Vilans, 2017). Doordat de verantwoordelijkheid van de ondersteuning bij de 

gemeente ligt, kunnen de gemeenten zelf oplossingen bieden voor problemen bij 

mantelzorgers, zoals overbelasting.  

Uit een studie in Zweden (Wimo et al., 2016, pp. 17 - 24) werden 3.338 ouderen boven de 72 

jaar ondervraagt over de zorg die zij geboden kregen. Hieruit bleek dat 73% geen zorg, 17% 

mantelzorg en 14% professionele zorg verleend kreeg. 7% kreeg mantelzorg én professionele 

zorg. De zorgvragers (31%) kregen in een kleine gemeente totaal 33,1 uur aan mantelzorg per 

maand. In een middelgrote gemeenten kregen ze gemiddeld 54,6 uren per maand en in een 

grote gemeenten 36,1 per maand. Er werd duidelijk in uren minder professionele zorg 

geleverd, de kleine gemeente kreeg namelijk 29,4 uur per maand, de middelgrote gemeenten 

13,6 uur per maand en de grote gemeenten 16,7 uur per maand. Deze cijfers laten zien dat er 

in kleine gemeenten meer professionele zorg geleverd wordt als in grote gemeenten. Uit dit 

onderzoek blijkt ook dat er in iedere gemeenten, zowel groot als klein, overduidelijk meer 

mantelzorg wordt geleverd dan professionele zorg en geeft daardoor een duidelijk beeld over 

het belang van mantelzorg in zowel grote als kleine gemeenten. 

1.3.2 Hoe ervaren mantelzorgers professionele ondersteuning? 

Plaisier (2017) geeft aan ‘dat driekwart van de mantelzorgers die te maken hebben met 

professionele hulp (bijvoorbeeld thuiszorg, casemanager of een arts) de zorg goed met die 

professionals kan bespreken. Negen op de tien mantelzorgers kunnen de zorg goed met de 

thuiszorg afstemmen’. De helft van de mantelzorgers geeft echter aan het gevoel te hebben 

dat zorgprofessionals geen oog voor hen hebben. Verder geeft één op de tien mantelzorgers 

aan meer of vaker gebruik te willen maken van respijtzorg en drie op de tien mantelzorgers 

hebben behoefte aan informatie, advies, een cursus of lotgenotencontact.  

Een oorzaak van deze behoeften ligt in de bevinding dat mantelzorgers niet goed op de hoogte 

zijn van het bestaan van deze ondersteunende voorzieningen. Ook weten zij niet waar zij 

terecht kunnen voor ondersteuning (Mirjam de Klerk et al., 2018, p. 310). Daarbij weten 

gemeenten niet wie er mantelzorger is, ondanks de aanwezigheid van deze mantelzorgers bij 

de keukentafelgesprekken. Dit ligt aan het feit dat zij niet vaak aanbod komen in het gesprek 

(Mirjam de Klerk et al., 2018, p. 310). Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat zowel 

gemeenten als zorgmedewerkers meer kunnen doen voor het welzijn van de mantelzorgers 

door naast aandacht voor de zorgvrager, ook aandacht aan het welzijn van de mantelzorgers 

te besteden.  
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Hoofdstuk 2. Methoden 

In dit hoofdstuk wordt er allereerst uitgelegd voor welk type onderzoek er gekozen is. In 

paragraaf twee wordt duidelijk welke gemeenten er gekozen zijn voor het participeren aan dit 

onderzoek, welke in- en exclusiecriteria hiervoor gebruikt zijn en in welke setting de data 

verzameling zal plaatsvinden. In paragraaf drie wordt er dieper ingegaan op de manier van 

dataverzameling. Paragraaf vier bestaat uit het plan voor de analyse van de verkregen data, 

de precieze uitwerking van de verkregen data en het valideren van de interviews. Tot slot 

worden in paragraaf vijf ethische overwegingen beschreven met betrekking tot de Medisch 

Ethische Toetsing (METc) en wordt de informatiebrief in paragraaf 2.5.3. verantwoord.  

2.1 Onderzoeksbenadering 

Voor de uitwerking van dit onderzoek was er gekozen voor een kwalitatieve, inductieve en 

exploratieve dataverzameling door middel van semigestructureerde interviews. Op de keuze 

voor semigestructureerde interviews wordt dieper ingegaan in paragraaf 2.3. Er werd voor een 

kwalitatieve onderzoeksmethode gekozen, omdat het belangrijk was om naar de verhalen van 

de gemeenten te luisteren en niet alleen af te gaan op cijfers.  

Inductief onderzoek doen houdt in dat thema’s of theorieën van tevoren niet bekend zijn. 

Daarom is inductief onderzoek ook wel theorievormend (Verhoeven, 2016, pp 33). Een 

exploratief onderzoek is een onderzoek dat frequenties, samenhangen en verschillen 

exploreert met als doel om tot een theorie te komen (Baarda, 2014, pp. 34). Er werd voor deze 

manier van onderzoek gekozen, omdat er nog geen theorieën met betrekking tot het (meten) 

van de impact van een quickscan gepubliceerd waren. Deze dienen nog ontwikkeld te worden.  

2.2. Participanten en Setting 

2.2.1. Participanten 

Om de juiste participanten te kiezen voor dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van de tabel 

in bijlage 3 (pag. 38, tabel 2), bijlage 4 (pag. 40, tabel 3) en de best practice van Marja 

Veenstra, adviseur bij Burgerkracht Limburg. Marja gaf aan dat de langdurige mantelzorgers 

de meeste ondersteuning vragen aan de gemeenten. Om een helder overzicht te krijgen werd 

er een tabel gemaakt per gemeente, waarin het aantal keren participatie aan de quickscan en 

het aantal langdurige mantelzorgers benoemd zijn. Naast de tabel van bijlage 3 werd er ook 

een tabel gemaakt met het huidige inwoneraantal per gemeente (bijlage 4, pag. 40, tabel 3). 

Dit werd gedaan om een duidelijker beeld te creëren van zowel het inwoneraantal, als het 

mantelzorg aantal per gemeente. 

Er werd allereerst gekozen voor drie gemeenten die actief hebben geparticipeerd aan de 

quickscan en drie gemeenten die niet actief hebben geparticipeerd. Binnen beide groepen 
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werd er één gemeente geselecteerd met een groot aantal mantelzorgers per huidig aantal 

inwoners, één gemeente met een middelgroot aantal mantelzorgers per huidig aantal inwoners 

en één gemeente met een klein aantal mantelzorgers per huidig aantal inwoners. Deze keuze 

werd gemaakt, om een zo hoog mogelijke variatie te houden. Vervolgens zijn beide typen 

gemeenten met elkaar vergeleken, om te controleren of het mantelzorgersaantal voor beide 

gemeenten ongeveer even groot is. Ondanks dat er eerder aan werd gedacht om de grootte 

van de gemeente (oppervlakte) mee te laten tellen in de inclusiecriteria, is er na overleg bewust 

voor gekozen om dit criterium niet mee te nemen. In plaats van de oppervlakte is er gekozen 

voor de hoeveelheid inwoners en mantelzorgers een gemeente had aangezien dit vanwege 

het onderwerp mantelzorg beter aansloot binnen het onderzoek. Deze en nog meer in- en 

exclusiecriteria zijn uitgewerkt in bijlage 5 (pag. 41, tabel 4). De keuze voor gemeenten wordt 

uitgelegd in de volgende sub paragrafen.  

De gekozen gemeenten voor het onderzoek zijn uitgewerkt in de onderstaande tabel:  

 Niet actief participerende gemeente Actief participerende gemeente 

Groot aantal  

 

Gemeente 1 (2x participatie) 

 

Gemeente 3 (4x participatie) 

Middelgroot aantal 

  

Gemeente 5 (2x participatie) Gemeente 6 (8x participatie) 

Klein aantal  

 

Gemeente 2 (0x participatie) Gemeente 4 (6x participatie) 

Tabel 1, keuze gemeenten. 

2.2.1.1 Gemeenten met een groot aantal mantelzorgers  

In de deelnemersgroep ‘gemeenten met een groot aantal mantelzorgers’ was de keuze op 

Gemeente 1 gevallen. Gemeente 1 telt een groot aantal mantelzorgers en had daarbij maar 

tweemaal geparticipeerd. Gemeente 1 heeft de eretitel ‘meest mantelzorg vriendelijke 

gemeente van Limburg’ wel al eens gewonnen. Daar tegenover staat Gemeente 3 met een 

bijna evenredig inwoners- en mantelzorgersaantal. Gemeente 3 heeft vier maal geparticipeerd 

aan de quickscan, waaronder nog regelmatig in de afgelopen vier jaren. 

2.2.1.2. Gemeenten met een middelgroot aantal mantelzorgers 

Voor ‘gemeenten met een middelgroot aantal mantelzorgers’ werd er gekozen voor Gemeente 

5. Dit aangezien de gemeente voorheen wel geparticipeerd had en de eretitel al eens 

gewonnen had, maar ook gestopt is met participeren. Tegenover Gemeente 5 staat Gemeente 

6, welke ook een middelgroot aantal mantelzorgers telt en nog ieder jaar geparticipeerd heeft 

aan de quickscan. 
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2.2.1.3. Gemeenten met een klein aantal mantelzorgers 

Als participanten voor ‘gemeenten met een klein aantal mantelzorgers’ was er gekozen voor 

Gemeente 2 en Gemeente 4. Gemeente 2 heeft nog geen enkele keer geparticipeerd aan de 

quickscan en telt een klein aantal mantelzorgers. Gemeente 4 telt een iets ruimer aantal 

mantelzorgers en heeft de eretitel al eens gewonnen. Zij zijn echter vervolgens actief blijven 

participeren aan de quickscan. 

2.2.2. Bij weigering van participatie 

Wanneer één of enkelen van de gemeenten weigerden om te participeren aan het onderzoek, 

werd er gezocht naar een vergelijkbare gemeente. Deze gemeente werd ook gekozen aan de 

hand van de in- en exclusiecriteria.  

 

2.2.3. Setting 

Voor de setting van het onderzoek was er gekozen voor het houden van interviews door middel 

van videobellen. Dit moest, aangezien ander niet-digitaal contact niet mogelijk was vanwege 

de coronacrisis.  De interviews hebben plaatsgevonden via Office TEAMS. De software valt in 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) proof. De AVG proof houdt in dat de 

privacy tijdens het interview gewaarborgd kan worden. De voorkeur werd gegeven aan een 

één-op-één interview met de beleidsmedewerker, aangezien dit overzichtelijker was voor de 

uitwerking. De keuze voor de gekozen gemeenten wordt extra toegelicht in de volgende sub 

paragrafen.  

2.2.4 De quickscan 

Een quickscan is een beperkt onderzoek binnen een organisatie of van een bepaald product. 

Het doel is een globale evaluatie, waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en 

verbetermogelijkheden worden benoemd (marketing termen, z.d.). PML en BKL kiezen 

jaarlijks een quickscan omdat het de intentie is om een snelle scan van het mantelzorgbeleid 

te maken per gemeente en niet een uitgebreide enquête aan gemeenten voor te leggen. Elk 

jaar wordt de focus op andere relevante thema’s gelegd. De vragen van de quickscan zijn 

verdeeld over diverse onderwerpen, zoals gemeentelijk beleid, vervangende zorg en een 

relevant aandachtsgebied. In 2019 was dit aandachtsgebied ‘werkende mantelzorgers’ en 

‘jonge mantelzorgers’. De opgestelde quickscan wordt door BKL en PML naar alle Limburgse 

gemeenten verstuurd, zodat zij deze in kunnen vullen. Wanneer alle antwoorden aangeleverd 

zijn, worden deze beoordeeld door PML en BKL en wordt de gemeente met de hoogste score 

bekroond met de eretitel. Dit houdt in dat zij een jaar de meest mantelzorg vriendelijkste 

gemeente van Limburg zijn. Daarbij wordt er ook een boom geplant in de gemeente ter ere 

van hun winnen. 
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2.3 Dataverzameling 

Voor het verzamelen van de data werd er gekozen voor zes face-to-face semigestructureerde 

interviews. Binnen deze vorm bleef er ruimte voor het dieper ingaan op de antwoorden van de 

geïnterviewde contactpersoon, naast het aanhouden van de vastgestelde interviewstructuur. 

Hierdoor was het mogelijk om meer diepgang te creëren tijdens het houden van de interviews. 

Een interview is een vraaggesprek waarin de beleving van de geïnterviewde(n) vooropstaat 

(Verhoeven, 2016, pp. 155) Een semigestructureerd interview houdt in dat er vooraf 

geformuleerde, generalistischere vragen gesteld worden, maar dat er tijdens het interview 

dieper op vragen ingegaan kan worden. Op deze manier wordt er gedetailleerdere informatie 

in kaart gebracht (Dingemanse, 2018). Eén van de voordelen van het houden van interviews, 

is dat de respons meestal groot is. Daarnaast is de kans dat de geïnterviewde alsnog weigert 

mee te doen of weigert vragen te beantwoorden niet zo groot, op het moment dat er een 

afspraak is gemaakt (Baarda, 2014). 

Vóór het houden van de interviews werd er aan bepaalde gesprekstechnieken gewerkt om de 

subjectiviteit zo laag mogelijk te houden (Verhoeven, 2016, pp 158). Subjectiviteit staat 

namelijk het open karakter van de dataverzameling in de weg, aangezien het belangrijk is de 

beleving van de geïnterviewde centraal te houden. Er werd bijvoorbeeld rekening gehouden 

met de manier waarop vragen gesteld werden, het omgaan met stiltes, de toon en volume bij 

het spreken en het doorvragen. Dit werd gedaan om te voorkomen dat interviews stilvielen of 

de geïnterviewde dicht klapte. De interviews namen zo een 30 tot 40 minuten in beslag en 

werden gehouden aan de hand van een gemaakte topiclijst met een hoofdvraag en 

aankoppelende sub onderwerpen. Deze is te zien in bijlage 6 (pagina 42, tabel 5). De 

onderwerpen van deze vragenlijst werden geselecteerd vanuit de paragrafen uit het 

theoretisch kader. 

2.4. Data-analyse 

2.4.1. De stappen van kwalitatieve data-analyse 

Voor het analyseren van de zes semigestructureerde interviews werd er gekozen voor de 

manieren van coderen en transcriberen. Eerst werden de interviews volledig getranscribeerd 

met behulp van het programma Express Scribe Transcribition Software. Vervolgens werd er 

gecodeerd door middel van de volgende stappen: het ordenen van de gegevens door te kijken 

welke informatie bij elkaar hoort (1), het vaststellen van de relevantie van de antwoorden op 

het onderzoek (2), open coderen (3), het axiaal coderen (4) en het selectief coderen (5) 

(Baarda, 2014, pp. 158).  



   

Bachelor thesis 1709941barents Mei 2020          
20 

Open coderen is een manier van datareductie en bestaat uit het labelen van fragmenten en 

het samenvoegen van synoniemen. Het resultaat van het open coderingsproces is een 

verzameling van labels. Door deze verzameling ontstaat er een overzichtelijk geheel aan 

antwoorden. Het samenvoegen van synoniemen staat voor het samenvoegen van gelijke 

labels. Hierdoor ontstaan er minder labels. Stap vier, axiaal coderen, houdt het verdelen van 

labels in categorieën in. Stap vijf, het selectief coderen, is het vinden van centrale begrippen 

als vervolg op het axiaal coderen (Baarda, 2014). De gebruikte codeboom is te vinden in 

bijlage 8, (pag. 50, tabel 6). 

2.4.2. Het waarborgen van validiteit 

Met de validiteit van een onderzoek wordt bedoeld in hoeverre het onderzoek vrij is van 

systematische fouten (Verhoeven, 2016, pp. 208). Om dit te waarborgen werd er in het 

onderzoek aandacht besteed aan het creëren van geldigheid. Dit werd gedaan door de 

gegeven antwoorden eenmaal getranscribeerd terug te sturen naar de geïnterviewde. Zij 

konden vervolgens controleren of hetgeen er beschreven stond ook correct was. Daarnaast 

konden ze eventuele aanvullingen aangeven bij fouten of technische mankementen 

veroorzaakt door tijdelijke verbindingsproblemen, zoals het haken van het geluid. Het begrip 

geldigheid wordt gebruikt, aangezien er veel gebruik wordt gemaakt van vuistregels en 

richtlijnen in plaats van gestandaardiseerde methoden (Verhoeven, 2016).  

 

2.5. Ethische overwegingen 

In het kader van dit onderzoek werden er overwegingen gemaakt met betrekking tot de 

anonimiteit van de geïnterviewde, de informatiebrief en de medisch ethische toetsing 

(METc). Van deze laatste was echter geen sprake in het onderzoek, aangezien het geen 

medisch wetenschappelijk onderzoek betrof. Om die reden zijn enkel de andere twee 

onderwerpen verder uitgewerkt.  

2.5.2 Anonimiteit 

De anonimiteit binnen dit onderzoek werd gewaarborgd door zowel de geïnterviewden als de 

specifieke gemeenten anoniem te houden binnen de uitwerking en rapportering van de 

besproken gegevens. Zo worden de gemeenten alleen benoemd als ‘Gemeente 1’, ‘Gemeente 

2’ enzovoort. De gegevens werden wel in volledigheid gedeeld met PML en BKL, aangezien 

dit voor de organisaties essentieel was voor toekomstige procesverbetering. Dit werd 

benadrukt naar de geïnterviewde door expliciete benoeming in de informatiebrief en tijdens 

start van het interview.  
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2.5.3 De informatiebrief 

Voorafgaand aan het interview hebben de participanten een informatiebrief met uitleg over het 

onderzoek, de reden van keuze voor het interview en het tijdsbestek ontvangen. Op deze 

manier werd de geïnterviewde geïnformeerd over alle relevantie zaken en kon hij of zij akkoord 

geven voor het (her)gebruiken van informatie. Deze informatiebrief is te vinden in bijlage 7, 

(pag. 44 – 49).  
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de semigestructureerde interviews. In 

totaal hebben er zes gemeenten geparticipeerd aan de interviews. Daarvan hebben drie 

gemeenten geparticipeerd die niet actief mee hebben meegedaan aan het invullen van de 

quickscan (minder dan vier keer) en drie gemeenten geparticipeerd die wél actief hebben 

meegedaan aan het invullen van de quickscan (vier keer of meer). Deze groep bestond uit 

twee grote gemeenten, twee middelgrote gemeenten en twee kleine gemeenten. Er zijn in 

totaal negen gemeenten gevraagd om te participeren aan dit onderzoek. Twee gemeenten 

hebben echter aangegeven niet mee te willen werken en één gemeente heeft niet gereageerd 

heeft op de email, ondanks reminders. 

Om een volledig en correct antwoord te geven op de onderzoeksvraag 'Wat is de impact van 

het uitvoeren van de quickscan van Platform Mantelzorg Limburg en Burgerkracht Limburg op 

het mantelzorgbeleid volgens actief en niet actief participerende gemeenten’? zijn er tijdens 

de interviews vier belangrijke thema’s aan bod gekomen. Deze zijn de meerwaarde van de 

quickscan (1), reden (geen) participatie aan de quickscan (2), het resultaat van winnen van de 

eretitel voor de gemeenten (3) en een mogelijke andere invulling voor de quickscan (4). Deze 

thema’s en sub thema’s worden hieronder nader toegelicht. 

In de resultaten worden de afkortingen AP en NAP gebruikt. Hiermee wordt aangegeven of de 

reactie een actief participerende (AP) gemeente betreft of een niet actief participerende (NAP) 

gemeente. 

3.1. Resultaten over het beleid 

Tijdens de interviews zijn er onder andere vragen gesteld over het beleid. Dit met als 

achterliggend doel om erachter te komen of de in de literatuur beschreven situatie rondom 

mantelzorgondersteuning en mantelzorgtevredenheid, overeenkomt met de daadwerkelijke 

situatie van de geïnterviewde gemeenten. Op deze vragen zijn onderstaande resultaten 

verkregen. 

3.1.1. Samenwerken 

Gemeenten kunnen de mantelzorgondersteuning volledig zelf invullen, of zij betrekken hier 

een derde partij bij. Vijf van de zes gemeenten hebben benoemd samen te werken met een 

steunpunt aangezien deze de expertise heeft over de mantelzorg ondersteuning.  

‘Ik denk dat het gebeurt omdat het een hele uitvoering is en wij op het gebied van sociale basis 

sowieso heel veel uitbesteed hebben aan partners omdat hun ook veel meer expertise hebben 

en wij zulke expertise niet in huis hebben’ (Gemeente 1, NAP). 
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3.1.2. Mantelzorg tevredenheid 

Om de tevredenheid onder de mantelzorgers te controleren voeren gemeenten een 

tevredenheidsonderzoek in. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door gemeenten zelf, of door hun 

steunpunt. Het blijkt dat vijf gemeenten jaarlijks een tevredenheidsonderzoek houden, 

waarvan er twee dit in eigen hand nemen. Drie gemeenten laten hun samenwerkingspartner 

het onderzoek uit voeren. 

‘Het steunpunt doet zelf altijd zo een klant tevredenheidsonderzoek, zal ik het maar noemen 

en daar komen altijd hele goede cijfers uit. Maar dat doen zij dan zelf, dat is niet iets wat wij 

meenemen’ (Gemeente 3, AP) 

Uit de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek benoemt meer dan de helft van de 

gemeenten (n=4) dat de mantelzorgers in hun gemeenten tevreden zijn met de geboden 

ondersteuning.  

3.2. De quickscan 

3.2.1. De meerwaarde van de quickscan 

Het eerste hoofdthema is de meerwaarde van de quickscan. Alvorens de quickscan impact 

kan hebben, is het belangrijk dat de quickscan ook een meerwaarde heeft voor de gemeenten 

en hun mantelzorgbeleid. Vijf van de zes gemeenten benoemen letterlijk dat de quickscan voor 

het beleid géén meerwaarde heeft. Het beleid wordt vanuit de gemeenten zelf vormgegeven. 

Echter heeft de quickscan geen dusdanig impact, dat er door gemeenten extra motivatie 

ervaren wordt voor het streven naar een beter beleid. Er wordt regelmatig benoemd dat er bij 

de quickscan enkel een eigen verhaal wordt ingevuld.  

‘Als ik het heel zwart op wit zeg, denk ik dat het gevolg van de quickscan alleen duidelijk maakt 

waar je staat als gemeente. Waar je de positieve zaken uithaalt en verder aan de slag gaat’ 

(Gemeente 1, NAP). 

3.1.2. Verschil in gemeentelijk beleid  

Vijf van de zes gemeenten merken naar eigen zeggen geen verschil tussen hun beleid of het 

beleid van gemeenten, ongeacht of deze participeren aan de quickscan. Hier wordt over het 

algemeen ook geen aandacht aan geschonken, aangezien de gemeenten geen uitslag 

ontvangen van de quickscan. Zo weten de gemeenten niet wat de andere gemeenten hebben 

ingevuld en zijn hierdoor niet op de hoogte een (betere) alternatieven voor hun 

mantelzorgbeleid. 

‘Bij de quickscan daar schrijf ik alleen hoe ik het doe en dan hoor ik van de jury of ik één, twee 

of drie ben geweest’ (Gemeente 6, AP). 
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Er is echter één gemeente die benoemd heeft dat er wél een duidelijk verschil te zien is in het 

gemeentelijk beleid tussen niet en wel participerende organisaties. Deze gemeente gaf aan 

dat (veelvuldig) participerende gemeenten een veel uitgebreider mantelzorgbeleid hebben met 

meer mogelijkheden. Waar dit slechts één geïnterviewde gemeente betreft, is het tegelijkertijd 

wel opvallend dat deze uitspraak juist wordt gedaan door de enige gemeente die niet eerder 

geparticipeerd heeft aan de quickscan.  

‘Ja, dat is zo, ik zie dat toch hé. Dan denk ik verdorie, daar hadden wij ook kunnen staan. Maar 

dan lees ik wat zij allemaal ervoor doen, ja dat hebben wij niet in huis’ (Gemeente 2, NAP). 

3.2.2 De reden voor wel of geen participatie aan de quickscan 

Voor dit tweede hoofdthema is gekozen, aangezien het vaak onduidelijk is waarom gemeenten 

wel of niet mee willen doen aan de quickscan. Om te kunnen onderzoeken wat de impact is 

van de quickscan en het winnen van de eretitel, moet er eerst duidelijk worden waarom 

gemeenten al dan niet participeren aan de quickscan. Als volgt zijn de volgende antwoorden 

verkregen: 

Tijd 

Binnen de interviews werden er meerdere redenen gegeven voor (geen) participeren aan de 

quickscan. Door zowel gemeenten die actief participeren, als gemeenten die niet actief 

participeren is regelmatig benoemd dat de quickscan veel tijd in beslag neemt. Dit maakt het 

minder aantrekkelijk om te participeren. De helft (n=3) van de gemeenten geeft dit aan.   

‘Dan laat ik zeggen dat het actualiseren, ja wat zal het zijn, daar ben je toch wel een dagje 

mee bezig hé. Je moet alles weer bij elkaar zoeken, je moet het weer goed formuleren, je moet 

het weer actualiseren’ (Gemeente 6, AP). 

Onduidelijkheid (her)winnen eretitel 

Ieder jaar wordt er uit alle participanten aan de quickscan één winnaar van de eretitel gekozen. 

Gemeenten geven aan dat het opvallend is, dat de winnaar nog nooit tweemaal dezelfde is 

geweest. Of het in het geheel genomen mogelijk is om de eretitel opnieuw te winnen, is voor 

vier van de zes gemeenten erg onduidelijk. De gemeente die nog nooit geparticipeerd had gaf 

aan dat er onzekerheid heerst over de mogelijkheid om deze eretitel te winnen. 

‘Het is toch iedere keer een andere gemeente en het liefst natuurlijk ook in een andere regio, 

bijvoorbeeld heel veel in Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Dus in hoeverre je dan die prijs, 

wij kunnen het wel blijven invullen, maar je wint hem eigenlijk geen tweede keer’ (Gemeente 

4, AP). 

‘Maar wij hadden het idee van wij kunnen daar geen winnaar in worden, want als ik ook zie de 

winnaars die tot nu toe daaruit zijn gekomen denk ik van ja, dat hebben wij allemaal niet wat 
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zij allemaal doen. Dan heb ik zoiets van dan kun je beter niet meedoen aan een wedstrijd als 

je van tevoren al weet dat je niet gaat winnen’ (Gemeente 2, NAP). 

Het beschrijven van antwoorden 

In de quickscan worden er open vragen gesteld, waarbij de gemeenten zelf een samenvatting 

moeten schrijven van hun beleid. Naast de twee eerdergenoemde hinderingen bij het invullen 

van de quickscan, benoemt ook de helft van de gemeenten dat het beschrijven van 

antwoorden in de quickscan moeilijk is. Ook dit maakt dat het invullen minder aantrekkelijk. Zo 

is het moeilijk om het verhaal kort, bondig en duidelijk op papier te zetten. Daarnaast zijn zij 

bang dat het anders over komt op papier, dan dat de daadwerkelijke situatie is. 

‘Ik merk zelf dat als ik iets opschrijf dat ik dat dan heel beknopt probeer weer te geven, terwijl 

daar eigenlijk een verhaal achter zit. Dan moet ik nu iemand van communicatie er maar bij 

halen om dat veel beter over het voetlicht te krijgen, want blijkbaar komt het verhaal dan minder 

goed over dan dat het eigenlijk is’ (Gemeente 3, AP). 

Er wordt ook een tweemaal benoemt dat het opschrijven op papier niet overeen hoeft te komen 

met wat er in de praktijk gebeurt. Het zou de situatie ook juist positiever kunnen maken. 

‘Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het zelf invullen van zo een enquête best wel, ja, een beetje 

vreemd vindt. Soms kan je dan hele mooie verhalen daarin gaan zetten en dan werkt het in de 

praktijk toch iets anders’ (Gemeente 3, AP). 

De eretitel als een boost voor de gemeente 

Tijdens de interviews is er aan de gemeenten gevraagd, hoe belangrijk zij het winnen van de 

eretitel vonden. Vier dan de zes participerende gemeenten had namelijk al ooit de eretitel 

gewonnen. Alle gemeenten gaven aan dat zij het niet belangrijk vonden om te winnen, maar 

er heerst onduidelijkheid over de mogelijkheid om de eretitel te (her)winnen. Toch benoemt de 

helft (n=3) van de gemeenten dat het voor de gemeente een ‘boost’ kan geven om als ‘meest 

mantelzorg vriendelijke’ gemeente gekozen te worden.  

‘Stel wij zouden de volgende keer mee doen, dan heb je wel zo een extra boost. Dan kom je 

ermee in de publiciteit, de raadsleden zien dat ook en dan zou je als wethouder kunnen zeggen 

van hé, kijk eens, dat heb ik toch wel eventjes hé’ (Gemeente 2, NAP) 

De andere helft (n=3) van de gemeenten benoemt dat winnen voor hen helemaal niet 

belangrijk is. 

‘Ik noem het altijd zo een plakkaat aan je muur hangen van ‘kijk hoe goed wij als gemeente 

zijn’, maar juist op dit soort thema’s vinden wij het helemaal niet zo belangrijk hoe je het als 

gemeente doet, maar veel meer zoals ik straks al zei hoe mensen daar samen naar kijken en 

over praten’ (Gemeente 5, NAP). 
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3.3. De quickscan als een evaluatie moment 

De bedoelding van de quickscan is om een snelle scan van het mantelzorgbeleid te maken 

per gemeente en om gemeenten te stimuleren tot het ontwikkelen en handhaven van een 

optimaal beleid voor mantelzorgondersteuning. De ingevulde antwoorden worden beoordeeld 

en vergeleken door BKL en PML en vervolgens wordt er een winnaar uitgekozen. Tijdens de 

interviews is er door vier gemeenten aangekaart dat voor hen de quickscan als een evaluatie 

werkt. Hiermee wordt bedoeld dat zij de quickscan niet altijd invullen, maar dat zij wel door de 

punten heen lezen om te evalueren in hoeverre deze punten opgenomen zijn in hun beleid. Er 

wordt wel duidelijk aangegeven door zes gemeenten dat zij vervolgens niet aan de hand van 

de quickscan het beleid gaan aanpassen of verbeteren. Hier speelt de quickscan volgens hen 

geen rol in. 

‘Maar stel dat er gevraagd wordt over jonge mantelzorgers. Dat dat weer een reminder kan 

zijn van oh ja, daar moeten wij toch nog eens even extra aandacht op hebben. Of moeten wij 

daar niet nog iets extra’s mee? Maar dat zijn allemaal thema’s die zitten al zo verankerd in 

onze manier van werken, daar doet de quickscan eigenlijk niet zo heel veel aan af, of draagt 

niet zo gek veel aan bij’ (Gemeente 5, NAP). 

3.4. Een andere invulling van de quickscan beter? 

De quickscan van BKL en PML heeft al acht jaar dezelfde invulling. De inhoud van vragen of 

de weergave wordt geregeld veranderd, maar het principe van de quickscan blijft hetzelfde. Er 

worden open vragen gesteld, de gemeenten vullen deze vragenlijst in en vervolgens wordt er 

uit de beste antwoorden één winnaar gekozen. Tijdens de interviews komen vijf gemeenten 

met een idee over een betere invulling voor de quickscan. Dit zou volgens hen ook betere 

resultaten geven. De meningen hierover liepen vrij uit een, maar drie van deze vijf gemeenten 

gaven aan dat minder anticiperen op ‘winnen’ en meer focussen op het delen van ervaringen 

een betere invulling van de quickscan zou zijn. Door dit vervolgens ook te bespreken met 

mantelzorgers en zo meer van elkaar te leven, verwachten ze dat er meer uit de resultaten 

gehaald kan worden. 

‘Niet in de sfeer van wie doet het beter of minder, maar om te zeggen nou. Dat is een aanpak, 

dat is een aanpak. Dit en dat bijvoorbeeld in een bijeenkomst voor te leggen aan mantelzorgers 

om inderdaad op te halen van wat vinden jullie nou van die verschillende aanpakken en waar 

hebben jullie het meeste mee? En dat dan in een positieve sfeer weer terugleggen in een 

bijeenkomst’ (gemeente 1, AP).  

Verder werden er tijdens de interviews ideeën benoemt zoals het aanpassen van de vragen 

binnen de quickscan, het betrekken van bedrijven in plaats van alleen de gemeenten en het 

betrekken van steunpunten waardoor de mening van de mantelzorgers meegenomen wordt.  
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4. Conclusie en discussie 

Dit hoofdstuk begint met een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit hoofdstuk 3 en 

de literatuur uit hoofdstuk 1, in paragraaf 4.1. Vervolgens volgt in paragraaf 4.2 een discussie 

met sterkte en zwakte punten van de thesis. Paragraaf 4.3 bevat het antwoord op de 

hoofdvraag. 

4.1 Samenvatting van de resultaten 

In de doelstelling van het onderzoek is benoemd dat binnen 15 weken de hoofdvraag Wat is 

de impact van het uitvoeren van de quickscan van Platform Mantelzorg Limburg en 

Burgerkracht Limburg op het mantelzorgbeleid volgens actief en niet actief participerende 

gemeenten? beantwoord is, door middel van kwalitatief onderzoek. 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat in vijf gemeenten de quickscan niet tot nauwelijks 

impact heeft op het mantelzorgbeleid. Wel zorgt het ervoor dat vier van de gemeenten hun 

huidig mantelzorgbeleid jaarlijks doornemen om onderwerpen, zoals werkende of jonge 

mantelzorgers, na te gaan. Zo evalueren zij zelf of zij alle mantelzorgergroepen in hun beleid 

betrokken hebben. De quickscan wordt dus wel gebruikt als een evaluatie moment of als 

‘checklist’. Dit is ook de oorspronkelijke functie van een quickscan. De impact van de quickscan 

is volgens de gemeenten verder niet te zien binnen hun beleid of dat van andere gemeenten. 

Tijdens de interviews droegen vijf gemeenten feedback en ideeën aan over hoe de quickscan 

meer impact kan hebben op de gemeenten en hun mantelzorgbeleid. Zo wordt er door de helft 

(n=3) van de gemeenten aangegeven dat minder focus voor het winnen van de eretitel en 

meer aandacht voor het delen van ervaringen en oplossingen wenselijk zou zijn.  

Ook benoemden gemeenten dat de mening van de mantelzorger betrokken kunnen worden. 

Zoals al eerder benoemd staan gemeenten minder actief in contact met mantelzorgers dan 

hun steunpunt. Uit de resultaten is gebleken dat vijf van de zes gemeenten een uitbesteding 

hebben gedaan aan het steunpunt voor hun expertise. Vijf gemeenten voeren jaarlijks een 

tevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek wordt in drie gemeenten gehouden vanuit het 

betrokken steunpunt en niet de gemeenten zelf. Twee gemeenten nemen wel zelf actief deel 

in deze onderzoeken. Vier gemeenten benoemen dat de mantelzorgers in hun gemeente 

tevreden zijn met de geboden ondersteuning. Uit de literatuur is echter gebleken dat drie op 

de tien mantelzorgers meer behoefte hebben aan informatie, advies, een cursus of 

lotgenotencontact. Dit komt omdat zij niet goed op de hoogte zijn van het bestaan van deze 

ondersteunende voorzieningen of dat zij niet weten waar zij terecht kunnen voor 

ondersteuning. Dit verschil kan betekenen dat de gemeenten niet volledig op de hoogte zijn 

van de tevredenheid van de mantelzorgers, de mantelzorgers zelf niet volledig eerlijk zijn, of 

dat niet de juiste mantelzorgers bereikt worden met het tevredenheidsonderzoek.  
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4.2 De discussie 

Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende sterkte- en zwaktepunten naar voren gekomen. 

Deze worden in twee sub paragrafen in dit hoofdstuk beschreven. 

4.2.1. Sterktepunten 

Het eerste sterktepunt in dit onderzoek is dat er een goede samenwerking heeft 

plaatsgevonden tussen onderzoeker en de opdrachtgever. Zo konden gemeenten al snel 

benaderd worden en kon er bij weigering van participatie al snel contact gelegd worden met 

een nieuwe gemeente. Dit heeft ervoor gezorgd dat er geen tijd verloren raakte en de 

onderzoeker efficiënt door kon blijven werken aan het onderzoek. Het tweede sterktepunt is 

dat ondanks dat er 6 van de 31 Limburgse gemeenten (nabij 20%) hebben geparticipeerd aan 

het onderzoek, een data saturatie is behaald wat betreft impact van de quickscan. Er werd 

namelijk door vijf van de gemeenten overeenkomende antwoorden gegeven op de meeste 

vragen. Dit geeft een solide basis voor het schrijven van de conclusie. Een ander sterktepunt 

uit het onderzoek is het feit dat er ook duidelijke adviezen naar voren zijn gebracht door vijf 

gemeenten zelf voor het vergroten van de impact en meerwaarde van de quickscan. Dit zorgt 

ervoor dat er niet alleen adviezen door de onderzoeker geformuleerd zijn, maar dat ook de 

gemeenten een sterk aandeel hebben in een mogelijke verbetering van de quickscan. 

4.2.2. Zwaktepunten 

In het onderzoek hebben zes gemeenten geparticipeerd. Er was uiteindelijk maar één 

gemeente die nog nooit de quickscan had ingevuld. Deze gemeente gaf andere reacties op 

de impact van de quickscan, dan gemeenten die wel al eens geparticipeerd of zelfs gewonnen 

hadden. Deze gemeente zag dat gemeenten die wel die participeerden aan de quickscan 

verder waren met hun mantelzorgbeleid. Ook zag deze gemeente wel impact van de quickscan 

binnen de actief participerende gemeenten. Omdat dit echter maar één gemeente betrof is op 

dit aspect geen datasaturatie bereikt. Wellicht was dit antwoord verder onderbouwd of 

ontkracht geweest, indien er meer gemeenten geïnterviewd waren die de quickscan nog nooit 

hadden ingevuld. Eventueel zou er een kwalitatief, semigestructureerd onderzoek voor 

uitgezet kunnen worden, zodat ook de mening van deze gemeenten nader worden onderzocht.  

Een ander zwaktepunt in het onderzoek is dat er geen rekening werd gehouden met de 

politieke partijen binnen de gemeenten zelf. De budgettering voor de mantelzorg(beleid) 

binnen de gemeenten kan namelijk verschillen aan de hand van een leidende politieke partij.  

Als hier meer op in gegaan was, kon dit nog meer duidelijkheid geven over de investeringen 

van gemeenten in hun sociaal domein en ook de mogelijkheid voor het participeren aan de 

quickscan en eventueel winnen van de eretitel. Dit ligt echter buiten de expertise van de 

onderzoeker.  
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4.3 De conclusie 

De verkregen resultaten van de interviews laten zien dat vijf gemeenten benoemen dat er geen 

impact gemerkt wordt van de quickscan. Zij geven aan dat de quickscan voor hen geen 

meerwaarde heeft voor het gemeentelijk mantelzorgbeleid. Er wordt wel door vier gemeenten 

aangekaart dat de quickscan als evaluatiemoment gebruikt wordt.  

Het antwoord op de hoofdvraag is dus als volgt. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen duidelijk 

impact te zien is binnen het mantelzorgbeleid van de gemeenten, of zij nu wel of niet actief 

participeren aan de quickscan. De quickscan wordt wel gebruikt als evaluatiemoment door de 

gemeenten om onderwerpen te controleren in hun eigen beleid.  

Opvallend is het feit dat de enige gemeente die nog nooit had meegedaan aan de quickscan, 

juist wel impact ziet bij (eerder) participerende gemeenten. Tijdens het interview gaf deze 

gemeenten ook aan niet te willen participeren omdat zij al weten dat zij de eretitel niet kunnen 

winnen. Daarbij zijn tijdens de interviews door de gemeenten adviezen aangekaart voor het 

vergroten van de meerwaarde van de quickscan. Deze adviezen zijn onder andere: minder 

anticiperen op het winnen van de eretitel en meer focussen op het delen van ervaringen, het 

betrekken van bedrijven in plaats van alleen de gemeenten en het meenemen van de 

meningen van de mantelzorgers. 

Aan de hand van de adviezen van de gemeenten zijn de adviezen in het volgende hoofdstuk 

uitgewerkt.  
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5. Advies en Inbedding 

In dit hoofdstuk zal aan de hand van de literatuur, de resultaten en de conclusie een advies 

gevormd worden voor BKL en PML. Het advies is uitgewerkt aan de hand van de Plan (1), Do 

(2), Check (3), Act (4) (PDCA)- cyclus (Bosgra onderzoek, 2012). In één van de interviews 

benoemt een gemeente dat deze cyclus gebruikt wordt voor beleidsveranderingen, vandaar 

dat deze cyclus nu ook gebruikt wordt. De stappen van de cyclus zijn verder toegelicht in 

bijlage 9 (pag. 51, tabel 7). 

5.1. Het advies 

Uit de conclusie blijkt dat de quickscan wel ingezet wordt voor het controleren van 

onderwerpen in hun eigen beleid. Dit ondanks dat er geen duidelijke impact te zien is binnen 

het mantelzorgbeleid van de gemeenten. Aan de hand van de discussie en conclusie zijn er 

twee adviezen ontstaan voor BKL en PML. Deze adviezen zijn opgesomd. 

1. Het eerste advies voor BKL en PML is om actiever in te zetten op gemeenten die nog nooit 

hebben geparticipeerd aan de quickscan, door hen meer te motiveren om hem in te vullen. 

Zo zouden zij bijvoorbeeld de niet actief participerende gemeenten kunnen uitleggen dat 

het niet gaat om winnen, maar om het delen van ideeën en leren van elkaar. Uit de 

resultaten bleek namelijk dat de gemeente die nog nooit geparticipeerd had aan de 

quickscan wél impact zag binnen gemeenten die actief participeren. De gemeente gaf ook 

aan dat zij nooit participeerden omdat zij denken dat zij de eretitel niet kunnen winnen, 

aangezien zij minder doen in het kader van mantelzorg. Aangezien de antwoorden van 

deze gemeenten erg verschilden met de andere vijf gemeenten, zou dit een motief kunnen 

zijn voor een nieuw kwalitatief onderzoek. Hierin zou onderzocht kunnen worden waarom 

deze gemeenten niet participeren en welke impact zij van de quickscan zien (1). Dit 

onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd door BKL en PML zelf, of door een volgende 

student als afstudeer thesis (2). Deze resultaten zouden uitgezet en geëvalueerd kunnen 

worden vóór het uitzetten van de quickscan in 2021(3) en geëvalueerd worden met de 

resultaten van de gemeente in dit onderzoek (4). Voor deze gemeenten zou het namelijk 

goed zijn om te kunnen leren van andere gemeenten en eventuele tips te kunnen behalen 

uit het werk van gemeenten die actief participeren. Vandaar dat een tweede advies 

beschreven zal worden 

 

2. Uit de resultaten is gebleken dat de helft van de gemeenten benoemen dat de quickscan 

niet om winnen zou moeten gaan, maar om het leren van elkaar. In hoofdstuk 3, paragraaf 

3.4. werd het idee van gemeente 1 geciteerd. Dit idee kwam overeen met de ideeën van 

vijf gemeenten. Zo zou de procedure die BKL momenteel volgt kunnen veranderen, door 
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antwoorden niet alleen te vergelijken, maar ook voor te leggen aan mantelzorgers. Zo 

zouden zij met enkele steunpunten een focusgroep kunnen organiseren onder 

mantelzorgers, waarbij de antwoorden van de gemeenten besproken worden (1). Hier 

kunnen BKL en PML aanwezig zijn en de vragen stellen, om zo een gemeente aan te 

wijzen met de beste aanpak (2). Vervolgens kunnen ze naast de jaarlijkse prijsuitreiking 

ook deze antwoorden voordragen aan de gemeenten (3). Die zelfde avond kan er met de 

gemeenten geëvalueerd worden en kan de procedure eventueel veranderd worden (4). Op 

deze manier kunnen gemeenten in plaats van winnen van elkaar juist leren van elkaar, met 

de kans dat dit de regionale samenwerking binnen Limburg juist versterkt. 

 

5.2. De inbedding 

Ondanks dat de quickscan geen directe impact uitoefent op het mantelzorgbeleid, blijft 

mantelzorg ondersteuning een belangrijk onderwerp voor de gemeenten. Zoals voorheen al 

omschreven zal er in 2022 een te kort zijn van 26.000 verpleegkundigen en zullen er 3,1 

miljoen 75-plussers in Nederland wonen. Door een te kort aan verpleegkundigen zal de druk 

op de mantelzorgers blijvend toenemen om kwalitatief goede zorg te blijven leveren aan 

zorgvragers. Daarom blijft het van belang dat organisaties, zoals Platform Mantelzorg Limburg 

en Burgerkracht Limburg gemeenten blijven stimuleren om het mantelzorgbeleid te 

optimaliseren binnen gemeenten en om elkaar regionaal te kunnen helpen.  
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Bijlagen 

1. Het informal care model 

 

 

Figuur 1, het informal care model 
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2. Overzicht gemeenten in Limburg* 

Figuur 2, gemeenten in Limburg 

(Starterscentrum Limburg, 2015) 

*Kleurschikking heeft in dit onderzoek 

geen betekenis. Deze afbeelding is 

gekozen vanwege de duidelijke weergave 

van de gemeenten en hun grootte. 
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3. Tabel participatie van gemeenten in Limburg aan ‘meest mantelzorg 

vriendelijke gemeente van Limburg’ van 2012 tot en met 2019  

Gemeente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tot. Aantal 

mantelzorgers 

anno 2017 

Beek      X X  3 3.654 

Beesel + X       1 2.993 

Bergen      X  X 2 2.997 

Brunssum X X X X X X X X 8 6.420 

Eijsden - 

Margraten 

 + X      1 5.744 

Echt - 

Susteren 

        0 7.277 

Gennep X       X 2 3.814 

Gulpen - 

Wittem 

  X      1 3.317 

Heerlen     X  X X 3 19.829 

Horst aan de 

Maas 

+ X X X X X X X 7 9.418 

Kerkrade  X    X X X 4 10.482 

Landgraaf   X      1 8.581 

Leudal X   X  X   3 8.123 

Maasgouw X X     X X 4 5.463 

Maastricht X X    X  X 4 28.878 

Meersen X X       2 4.295 

Mook en 

Middelaar 

   X X  X X 4 1.755 

Nederweert X  X  X X X X 6 3.818 

Nuth X X X  X X   5 3.457 

Onderbanken     X X X  3 1.800 

Peel & Maas X X       2 9.761 

Roermond X   X X X X X 6 12.908 

Roerdalen  X       1 4.724 

Schinnen  +     X  1 2.927 

Simpelveld X  X X X X   5 2.407 
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Sittard – 

Geleen 

 X X X X X X X 7 21.226 

Stein    X  X X X 4 5.736 

Vaals         0 2.255 

Valkenburg 

aan de Geul 

        0 3.739 

Venlo  X X      2 22.658 

Venray X X  X X X X X 7 9.798 

Voerendaal         0 2.804 

Weert  X  X  X X  4 11.146 

Legenda:    tabel 2, participatie tabel (Burgerkracht Limburg, 2020) 

        Bron cijfers: (Mezzo, 2018) 

= Eretitel gewonnen   + = Aangegeven niet mee te willen doen 

= Niet gereageerd op aanvraag  X = Geparticipeerd  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

Bachelor thesis 1709941barents Mei 2020          
40 

4. Inwoneraantal Limburg per gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3, inwoneraantal per 

gemeente Limburg 2017  

Bron cijfers: (Mezzo, 2018) 

Totaal: 1.117.546 inwoners 

Gemeente Inwoneraantal 

Beek 15.951 

Beesel 13.405 

Bergen 13.095 

Brunssum 28.358 

Eijsden - Margraten 25.297 

Echt - Susteren 31.815 

Gennep 17.129 

Gulpen - Wittem 14.337 

Heerlen 87.189 

Horst aan de Maas 42.139 

Kerkrade 45.937 

Landgraaf 37.458 

Leudal 35.878 

Maasgouw 23.774 

Maastricht 122.753 

Meersen 19.072 

Mook en Middelaar 7.775 

Nederweert 16.864 

Nuth 15.305 

Onderbanken 7.865 

Peel & Maas 43.347 

Roermond 57.390 

Roerdalen 20.700 

Schinnen 12.954 

Simpelveld 10.571 

Sittard – Geleen 93.319 

Stein 25.059 

Vaals 9.710 

Valkenburg aan de Geul 16.440 

Venlo 101.059 

Venray 43.565 

Voerendaal 12.462 

Weert 49.574 
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5. In- en exclusiecriteria participanten 

 

Inclusiecriteria Exclusiecriteria 

Gemeenten die wel meedoen: 

- Drie gemeenten; 

- Eén met een groot aantal 

mantelzorgers, één met een 

middelgroot aantal mantelzorgers, 

één met een klein aantal 

mantelzorgers; 

- Minimaal vier maal participatie in de 

afgelopen vier jaar; 

 

Gemeenten die niet meedoen: 

- Twee gemeenten die nog niet 

geparticipeerd hebben of na enkele 

keren gestopt zijn 

- < driemaal participeren in de 

afgelopen vier jaar. 

 

Inclusiecriteria voor gemeenten beiden 

groepen: 

- Een (bijna) gelijk aantal inwoners én 

mantelzorgers; 

 

- Grote van oppervlakte gemeente; 

- Specifieke gemeenten die gewonnen 

hebben; 

- Hoeveelheid mantelzorgers per inwoners 

te laag of te hoog vergeleken tegenover 

staande gemeente; 

-  

 

Tabel 4, in en exclusiecriteria 
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6. De topiclijst 

 

Onderwerp Hoofdvraag en sub onderwerpen 

Gegevens Sleutelvraag: Wie bent u en wat is uw functie binnen de 

gemeente?  

 

Sub onderwerpen: 

 Affiniteit met mantelzorg; 

 Taak binnen het werk m.b.t. mantelzorg; 

 Hoe lang werkzaam. 

Mantelzorg Sleutelvraag: Heeft u een duidelijk overzicht over het 

aantal mantelzorgers in uw gemeente en hoe brengt u 

dit in kaart? 

 

Sub onderwerpen: 

 Belang mantelzorg volgens geïnterviewde. 

Mantelzorg beleid Sleutelvraag: Welke middelen faciliteert en stimuleert 

uw gemeente om uw mantelzorgers te ondersteunen? 

 

Sub onderwerpen: 

 Mantelzorg vanuit de gemeente of vanuit een 

steunpunt; 

 Aandachtspunten gemeente; 

 Ervaring/tevredenheid met ondersteuning binnen de 

gemeente. 

Procedure quickscan Sleutelvraag: Wat zijn de redenen dat u wel/niet 

participeert aan de quickscan van Platform Mantelzorg 

Limburg in samenwerking met Burgerkracht Limburg? 

 

Sub onderwerpen: 

 Ervaring benaderingswijze; 

 Mening over de quickscan; 

 Hoe belangrijk is winnen van de eretitel? 

Impact quickscan Sleutelvraag: Motiveert de quickscan u om een beter 

gemeentelijk beleid te maken voor de mantelzorgers? 
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Sub onderwerpen: 

 Hoe ziet u de impact van deze quickscan binnen het 

gemeentelijk beleid? 

 Mening van mantelzorgers, hoe wordt dit gecheckt? 

 Zien van verschillen met gemeenten die niet 

participeren? 

Tabel 5, topiclijst 
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7. De informatiebrief 

 

Informatie voor deelname aan:  

De impact van een eretitel 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen uw gemeente om mee te doen aan een onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee 

te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. U ontvangt deze brief omdat uw gemeente 

geselecteerd is om te participeren in het onderzoek naar de impact van de eretitel competitie 

‘de meest mantelzorg vriendelijke gemeente van Limburg’. Uw persoonlijke gegevens zijn 

verkregen via Marja Veenstra, adviseur bij Burgerkracht Limburg. Het interview zal 

plaatsvinden via videobellen, als gevolg van de corona crisis. Aan dit onderzoek zullen naar 

verwachting zes gemeenten meedoen. 

 

1. Doel van het onderzoek 

Ieder jaar worden 31 gemeenten gevraagd om de Quickscan van Burgerkracht Limburg en 

Platform Mantelzorg Limburg, welke betrekking heeft op de mantelzorgondersteuning, in te 

vullen en terug te sturen. Meerdere gemeenten reageren ieder jaar en doen actief mee, of 

laten weten niet mee te kunnen doen om bepaalde redenen. Er zijn echter ook gemeenten die 

niets laten weten en ook niet participeren. Doordat gemeenten niet meedoen met de 

QuickScan, is er geen beeld over het mantelzorgbeleid in deze gemeenten. Het doel van het 

onderzoek is een duidelijk beeld krijgen over de impact van het wel of niet participeren aan 

deze eretitel op het mantelzorgbeleid van uw gemeente.  

 

2. Wat meedoen inhoudt  

De opzet van dit onderzoek is een interview met de contactpersoon (of eventueel de 

werkgroep) over mantelzorg bij uw gemeente. Dit interview kan face-to-face plaats vinden, 

maar aangezien de huidige situatie is ook videobellen mogelijk. Dit kan op een werkdag 

worden ingepland van 9:00 tot 17:00, naar uw mogelijkheden in de periode van 06.04.2020 tot 

en met 18.04.2020 en waarschijnlijk 40 tot 60 minuten in beslag nemen. 

Voor dit onderzoek wordt er van u verwacht dat u de tijd neemt om gestelde vragen te 

beantwoorden, dit kan eventueel alleen of gezamenlijk met collega’s. Uw bijdrage levert 

Burgerkracht Limburg, Platform Mantelzorg Limburg en de onderzoeker veel waardevolle 

informatie op, in het kader van de impact die de Quickscan met zich meebrengt.  
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3. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te 

doen, hoeft u enkel terug te mailen dat u niet mee wilt doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft 

ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen.  

 

4. Einde van het onderzoek 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker u over de belangrijkste 

uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer drie maanden na uw deelname.  

 

5. Gebruik en bewaren van uw gegevens  

Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld en gegevens van uw gemeente 

verzameld, gebruikt en bewaard. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is 

nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld, te kunnen beantwoorden en de 

resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens uw 

toestemming.  

 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens 

die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code 

zijn gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale 

onderzoeksinstelling. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens 

niet tot u te herleiden. De gegevens die in het verslag worden gebruikt bevatten alleen de 

code, maar niet uw naam of ander gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Uw 

gegevens worden wel doorgegeven aan PML en BKL. 

Bewaartermijn gegevens 

Uw gegevens moeten 10 jaar digitaal worden bewaard bij Zuyd Hogeschool en bij Burgerkracht 

Limburg op een beveiligde onderzoeklocatie. 

 

Intrekken toestemming 

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken. Dit geldt 

voor dit onderzoek en ook voor het bewaren en het gebruik voor het toekomstige onderzoek. 
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De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt 

worden nog wel gebruikt in het onderzoek.  

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van Zuyd Hogeschool en de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen 

over uw rechten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de 

persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is dat:  

Zie bijlage A voor contactgegevens. 

 Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens raden we u aan 

eerst contact op te nemen met de onderzoeklocatie. U kunt ook contact opnemen met de 

Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling, zie bijlage A voor de 

contactgegevens, of de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

6. Heeft u vragen of een klacht? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de onderzoeker/het onderzoeksteam.  

Als u klachten heeft over dit onderzoek, dan kunt u dit bespreken met de onderzoeker. Wilt u 

dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris/klachtencommissie van uw 

ziekenhuis/instituut. Alle gegevens vindt u in bijlage A: Contactgegevens. 

 

7. Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname 

aan dit onderzoek. Indien u toestemming geeft, zullen wij u vragen deze op de bijbehorende 

toestemmingsverklaring schriftelijk te bevestigen. Door uw schriftelijke toestemming geeft u 

aan dat u de informatie heeft begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel 

uzelf als de onderzoeker ontvangen een getekende versie van deze 

toestemmingsverklaring. 

 

Dank voor uw aandacht. 

Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens  

B. Toestemmingsformulier  
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Bijlage A: contactgegevens voor Burgerkracht Limburg 

 

Onderzoeksverpleegkundige/ uitvoerende onderzoeker  

Naam: Amber Barents 

Functie: HBO-V in opleiding 

Contactgegevens: 1709941barents@zuyd.nl, 0648525290 

Bereikbaarheid: via de mail of telefonisch 

 

Klachten 

Indien u klachten heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker. Wilt u 

dit liever niet, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris/ klachtencommissie. 

 

Meer informatie over uw rechten bij verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Bij vragen of klachten over het 

gebruik of de verwerking van uw gegevens, of over uw rechten, kunt u contact opnemen met: 

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Zuyd Hogeschool 

Bereikbaarheid: functionaerisgegevensbescherming@zuyd.nl 

Het e-mailadres voor klachten gericht aan Zuyd en voor de uitoefening van de rechten in het 

kader van de AVG is privacy@zuyd.nl.  
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Bijlage B: toestemmingsformulier proefpersoon  

 

De impact van een eretitel 

□  Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

□  Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om 

toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

□  Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens (dit houdt 

in mijn naam, functie en de inhoudelijke informatie) voor de beantwoording van de 

onderzoeksvraag in dit onderzoek. 

□  Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al mijn 

gegevens (dit houdt in mijn naam, functie en de inhoudelijke informatie) kunnen krijgen. Die 

mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die inzage door deze 

personen. 

  

Ik geef  □ wel 

□ geen toestemming om mijn persoonsgegevens langer te bewaren en te 

gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van de verdere 

ontwikkeling van het product/de behandelmethode. 

Ik geef  □ wel 

□ geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een 

vervolgonderzoek. 

- □ Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

 

Naam proefpersoon:  ………………………………………… 

    

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. 
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Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon 

zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): Amber Barents 

 

Handtekening:      Datum: 03/ 04/ 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvullende informatie is gegeven door: 

Naam: Marja Veenstra 

Functie: Adviseur  

Handtekening:    Datum: 06/ 04/ 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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8. De codeboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6, de codeboom 

  

Thema Code 

1. Mantelzorg beleid 1.1 Samenwerking 

1.2 Aandachtpunten 

1.3 Overzicht mantelzorgers 

2. Mantelzorg 

ondersteuning 

2.1 Activiteiten voor 

mantelzorgers 

2.2 Tevredenheid 

2.3 Waardering 

3. Determinanten voor 

wel of geen participatie 

3.1 Verwoorden 

3.2 Tijd 

3.3 Prioritering 

3.4 Onduidelijkheid 

(her)winnen 

3.5 Motivatie 

4. Impact quickscan 4.1 Meerwaarde 

4.2 Effectiviteit 

4.3 Evaluatie 

4.4 Andere invulling 

mogelijk? 
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9. De PDCA-cyclus 
 

De PDCA-cyclus staat voor de vier stappen: Plan, Do, Check, Act.  

Deze cyclus kan als hulpmiddel worden ingezet om processen te verbeteren en de kwaliteit 

ervan te verhogen (Sikkema, 2019). De cyclus vormt een basis voor een Continu 

Verbeterproces, aangezien je na de Act fase opnieuw plannen gaat maken voor het 

optimaliseren van het proces.  

De stappen zijn als volgt één voor één toegelicht: 

Stap Toelichting 

Plan (1) In stap één worden de activiteiten gepland en de doelen van de 

procesverbetering gesteld. Er kan bijvoorbeeld vastgelegd worden: 

- Welk doel moet worden bereikt; 

- Wie er verantwoordelijk is voor deze procesverbetering; 

- Welke maatstaven er worden gebruikt voor de meting; 

- Waar en wanneer gemeten moet worden. 

 

Do (2) In stap twee worden de geplande activiteiten van stap één uitgevoerd 

en de gegevens eventueel bewerkt. Er kan vastgelegd worden: 

- Wat de uitgevoerde acties zijn; 

- Welke middelen in worden gezet bij de uitvoering; 

- Welke manier van communicatie wordt er gebruikt. 

Check (3) In stap drie wordt er nagegaan in hoeverre de doelen uit stap één zijn 

behaald. Dit kan gedaan worden door te controleren: 

- Welke resultaten gemeten zijn; 

- Wat de doelgroep is van de resultaten; 

- Wat de doelen zijn geweest van de voorgaande jaren in 

vergelijking met de huidige doelen. 

Act (4) In de laatste stap wordt er geanalyseerd welke afwijkingen en 

aanpassingen gemaakt zijn in het proces. Zo wordt er nagegaan: 

- Hoe er geëvalueerd gaat worden; 

- Wat de uitkomsten uit stap 3 zijn; 

- Wat er nu nog moet veranderen. 

Tabel 7, de uitgewerkte PDCA-cyclus (Bosgra onderzoek, 2012) 



   

Bachelor thesis 1709941barents Mei 2020          
52 

10. Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 
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11. Verklaring geheimhouding en zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens 
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12. Verklaring schriftelijk product fase 2 opdrachtgever 
 

Verklaring Schriftelijk Product  

Voor de Opdrachtgever 
Afstuderen Advies 

 

Naam opdrachtgever: Marja Veenstra 
Instelling: Burgerkracht Limburg 

Naam verpleegkundige i.o.: 
Studentnummer: 

 
X De opdrachtgever verklaart de bachelor thesis gezien te hebben en in de gelegenheid te zijn 
geweest commentaar te geven.  

 

Persoonlijke toelichting opdrachtgever: 

 

Het is een duidelijk verhaal geworden en geeft de nodige aanknopingspunten om de 
procedure rondom de eretitel en Quickscan te verbeteren.  
De samenwerking is ook zeer prettig verlopen. De omstandigheden waren uitdagend door 
de coronamaatregelen, maar Amber heeft dat goed opgepakt. 

 

 

 

 
 

Naam opdrachtgever:  ……Marja Veenstra……………………………………………………….. 

Functie opdrachtgever: 
 ……Adviseur………………………………………………………….. 

Datum:    ………26 mei 
2020……………………………………………………………….. 

Handtekening:   

       ………m Veenstra (i.v.m. niet kunnen printen niet digitaal van 
handtekening kunnen voorzien) …………………….. 
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13. Adviesbeoordeling praktijkleren 
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14. Beoordelingsformulier schriftelijk product fase 2 voor de praktijk 
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