
 

 

De Mantelzorgbarometer 
 
 

 
Iedere gemeente wil graag een antwoord op de vraag: wie zijn onze mantelzorgers? 

Hoe gaat het met hen, in deze tijd van transities? Mantelzorgers Vinden, Verbinden, 

Versterken en Verlichten, dat is de opdracht waar gemeentes voor staan. 

SPECTRUM heeft een instrument ontwikkeld om de draagkracht en draaglast van de man- 

telzorgers in een gemeente in beeld te brengen: de Mantelzorgbarometer. Een barometer 

meet de luchtdruk; de Mantelzorgbarometer meet in welke mate de mantelzorgers onder 

druk staan. Dit geeft de gemeente gerichte informatie om, geheel in de lijn van de trans- 

formatiegedachte, haar beleid vorm te geven en de ondersteuning aan mantelzorgers 

te versterken of wellicht anders in te richten. 
 

 
 
Vraagstukken van gemeentes 

De Mantelzorgbarometer geeft inzicht in vraagstukken als: 

1.       Wie zijn de mantelzorgers in deze gemeente en wat is hun relatie met degene voor wie ze zorgen? 

2. Hoe beoordelen mantelzorgers hun welbevinden? Wat motiveert hen en wat ervaren zij juist als 

zwaar? 

3. In hoeverre sluit het huidige ondersteuningsaanbod binnen de betreffende gemeente aan op de 

behoefte van de mantelzorgers? 

4. Wat is de aard en de omvang van de ondersteuning die mantelzorgers wensen, kortom: waar lig- 

gen de verbeterpunten voor de gemeente? 

5.       Welke wensen hebben mantelzorgers ten aanzien van het Mantelzorgcompliment? 

6. Hoe kijken mantelzorgers aan tegen de (mogelijke) samenwerking met professionals en vrijwilli- 

gers? 
 

 
 
Digitale vragenlijst 

We zetten een digitale vragenlijst
1 

uit onder mantelzorgers, waarin we op een positieve manier de mate 

van draagkracht en draaglast en de ondersteuningsmogelijkheden daarbij inventariseren. Bij de versprei- 

ding van de vragenlijst worden – in overleg met de opdrachtgever - zoveel mogelijk maatschappelijke 

organisaties ingeschakeld. 

Dankzij deze brede verspreiding worden niet alleen de ‘bekende’ mantelzorgers bereikt, maar juist ook 

die mantelzorgers die nog nooit ergens aan de bel hebben getrokken. Gestreefd wordt naar een respons 

van minstens zo’n 500 vragenlijsten. SPECTRUM verwerkt de informatie die uit de vragenlijsten komt in 

een analyse van dit onderzoek dat voor een gemeente nog jaren kan fungeren als basis voor het beleid
2
. 

 

 
 
Onze ervaringen in Ede 

De Mantelzorgbarometer is in 2014 voor het eerst toegepast in de gemeente Ede. Ede wilde de onderste 

steen boven halen en een breed inzicht opbouwen in alle zaken die met mantelzorg samenhangen. Dat is 

met een deelname van meer dan 750 mantelzorgers aan het onderzoek ook heel goed gelukt! Dit resul- 

taat heeft in Ede voor een brede indruk van de beleving van de ‘gemiddelde’ mantelzorger gezorgd. 
 
 
 

1 Omdat niet elke mantelzorger over een computer beschikt wordt er, naast de digitale variant, ook een schriftelijke versie van de vragenlijst 
gemaakt. 
2 Uiteraard werkt SPECTRUM altijd op maat. De Mantelzorgbarometer kan te allen tijde worden aangepast om naadloos aan te sluiten bij de 
specifieke vragen en behoeftes van de betreffende gemeente. 



Mantelzorgbarometer 
 
 

Resultaten 

Welke informatie biedt de Mantelzorgbarometer aan een gemeente? 

 Stand van zaken met betrekking tot de draagkracht en draaglast van de mantelzorgers in uw  

gemeente. 

 Gerichte adviezen voor de ondersteuning van mantelzorgers; welke (wellicht andere) rol kan het 

lokale steunpunt daarin spelen? 

 Concrete handvatten om het mantelzorgcompliment vorm te geven. 

 U weet in welke mate (zorg)professionals in uw gemeente samenwerken met mantelzorgers en 

hoe u kunt sturen op een betere ondersteuning door de betrokken professionals. 

 U heeft zicht op de behoefte van mantelzorgers aan respijtzorg en aan ondersteuning door vrijwilli- 

gers. 

 Suggesties van mantelzorgers over wat de gemeente kan verbeteren in haar Wmo-dienstverlening. 
 
 
 
Visie van SPECTRUM: nadruk op preventie 

Een mantelzorger wil in de kern niets liever dan kunnen blijven zorgen voor degene die hulp en onder- 

steuning nodig heeft. De mantelzorger is niet gebaat bij het problematiseren van de situatie. Ze weten wel 

dat het zwaar is, zeggen ze vaak. Dat de zorg zwaarder wordt naarmate deze hulp langer duurt of inten- 

siever wordt, ervaren mantelzorgers echter vaak pas in een laat stadium. Wat ze dan nodig hebben is 

flexibiliteit en maatwerk. 

In de visie van SPECTRUM valt veel winst te behalen in een vroeg stadium; wanneer de mantelzorger nog 

geen grote druk ervaart. In deze goede tijden hebben mensen vaak nog voldoende energie om een net- 

werk op te bouwen. Als dat netwerk er al is op het moment dat de zorg zwaarder wordt, kan het mee- 

groeien met de situatie. Het is dan veel minder moeilijk om een beroep op anderen te doen. In dit stadium 

moeten de kansen benut worden de mantelzorgers te bereiken om hen hierin te ondersteunen en te advi- 

seren. Dan kunnen zij de zorg langer volhouden, ook op het moment dat het zwaarder wordt 

 
De uitkomsten van de mantelzorgbarometer bieden handvatten voor het mantelzorgbeleid van de  

gemeente om meer in te steken op preventie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Wilt u meer weten over de Mantelzorgbarometer? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. 

Henriëtte Neuijen                                                                                                                  Gerrit Dijkerman 

(06) 51 63 68 29                                                                                                                   (06) 14 61 86 81 

h.neuijen@spectrumelan.nl                                                                             g.dijkerman@spectrumelan.nl 
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