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Copyrights

De gebruiker mag de resultaten van deze rapportage kopiëren, verspreiden, tonen en afgeleide werken maken onder de volgende 
voorwaarden:

■ Indien dit afgestemd is met een projectlid van Werk&Mantelzorg of via info@werkenmantelzorg.nl. 

■ Bronvermelding: de gebruiker dient Werk&Mantelzorg te vermelden met verwijzing naar www.werkenmantelzorg.nl. 
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Inleiding

Geachte heer / mevrouw,

Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar de situatie rond werk en mantelzorg binnen Avonddienst. Met dit rapport krijgt u inzicht in 
de situatie van de mantelzorgers binnen uw organisatie en de manier waarop er met mantelzorg omgegaan wordt. Er komen verschillende 
perspectieven aan bod; namelijk die van de werkende mantelzorger zelf, van de collega's en van de leidinggevenden. U vindt deze groepen 
terug in de titel van de grafieken.

De rapportage bestaat uit een aantal onderdelen:

■ Het algemene overzicht
Dit onderdeel geeft u een globaal overzicht van de situatie bij Avonddienst. De onderwerpen die aan bod komen zijn de 
overkoepelende hoofdthema's die via de vragenlijst zijn onderzocht. Deze thema's ziet u door het gehele rapport terugkomen: in het 
algemene overzicht en in de volgende hoofdstukken waarin deze zijn opgesplitst in specifieke subthema's.

■ Vergelijking met andere organisaties
In dit onderdeel wordt Avonddienst vergeleken met de andere werkgevers in Nederland die dit onderzoek hebben uitgevoerd.

■ De thema's specifiek uitgewerkt
Alle hoofdthema's die in het algemene overzicht en de vergelijking met andere organisaties genoemd staan, komen één voor één als 
hoofdstuk in deze rapportage terug. De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld:
  -  Een korte introductie over het thema. 
  -  De resultaten in de vorm van grafieken. 
  -  Achtergrondinformatie die u kan helpen om de resultaten in een kader te plaatsen. 
Alle resultaten vormen een uitgangspunt om te bepalen op welke manier u mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen uw 
organisatie kunt ontwikkelen. Bij bepaalde resultaten wordt echter expliciet aangegeven dat dit een aanknopingspunt vormt voor 
verdere activiteiten. Dit zijn resultaten die opvallen of waarvan het project Werk&Mantelzorg heeft ervaren dat het belangrijke thema's 
zijn. 

In het rapport ziet u bij iedere grafiek een 'n' staan. De 'n' geeft het aantal mensen weer dat de vraag beantwoord heeft. Dit is van belang 
omdat de meeste vragen door een beperkt aantal mensen is beantwoord; een deel door de mantelzorgers, een deel door de 
leidinggevenden en een deel door de niet-mantelzorgers (collega's). Ook komt het voor dat slechts een deel van de geënquêteerden een 
vraag beantwoord, omdat het een vervolgvraag betreft. Bijvoorbeeld de volgende vraag voor leidinggevenden: 
  -  Heeft u mantelzorgers in uw team?  
  -  Indien ja geantwoord: hoe vindt u dat zij werk en mantelzorg combineren?  
De tweede vraag zal dus niet door alle leidinggevenden worden ingevuld. 

Als u vragen heeft over dit rapport kunt u contact opnemen met uw contactpersoon die het onderzoek begeleidt of via 
info@werkenmantelzorg.nl.

Succes met de analyse!

Hartelijke groet,

Het Werk&Mantelzorg team1  

1 De landelijke organisatie Werk&Mantelzorg heeft het onderzoek gefaciliteerd. Werk&Mantelzorg is gedurende vier jaar actief met het 
genereren van bekendheid rond dit thema in Nederland en ontwikkelt in samenwerking met verschillende partijen (zoals werkgevers, sociale 
partners en gemeentes) manieren om werkende mantelzorgers te ondersteunen. 
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Wie heeft de vragenlijst ingevuld?

 

Representativiteit

Representativiteit is een belangrijk begrip in het kader van onderzoeken. Het is echter niet mogelijk om op deze plaats uitsluitsel te geven 
over de representativiteit, omdat deze afhankelijk is van verschillende factoren.

Een onderzoek is representatief wanneer voldoende mensen vanuit de organisatie de vragenlijst hebben ingevuld. Deze groep mensen 
moet een goede afspiegeling vormen van de gehele organisatie wat betreft leeftijd, geslacht, aantal medewerkers per afdeling, etc. 
Wanneer dit het geval is, dan kunt u er vanuit gaan dat de onderzoeksresultaten in dit rapport een goed beeld geven voor de situatie binnen 
Avonddienst.

Wanneer u hierover meer wilt weten, dan kunt u contact met ons opnemen. 

  Mantelzorgers Niet mantelzorgers Achtergrondinformatie2 

Respons is % 
(n=294) 

23,1% 76,9% Dit betekent dat 1 op de 4 respondenten mantelzorgtaken 
heeft. Landelijk is dit 1 op de 8. 

Geslacht 
● M: 3%

● V: 97% 

● M: 1%

● V: 99% 

Landelijk gezien zijn er meer vrouwen met 
mantelzorgtaken dan mannen (61% is namelijk vrouw). 

Leeftijd
(top2) 

● 46 - 55 jaar: 35% 

● 36 - 45 jaar: 31%  

● 36 - 45 jaar: 35% 

● 46 - 55 jaar: 31%  

Over het algemeen zorgen mensen tussen 45 en 65 jaar 
het meest voor hun naasten. De meeste zorg wordt 
verleend aan ouders. 

Contracturen
(top2) 

● 24 uur of minder: 69%

● 25 - 35 uur: 16%  

● 24 uur of minder: 71%

● 25 - 35 uur: 19%  

U ziet dat mantelzorgers gemiddeld meer overwerken 
dan niet-mantelzorgers. Dit kan duiden op 
overcompensatie door de mantelzorgende medewerkers. 
Vaak voelen zij zich schuldig over het feit dat zij soms een 
uurtje eerder weg moeten of een noodgeval hebben thuis. 
Daardoor werken zij langer door op momenten dat ze wel 
mogelijkheden hebben. 

Overwerk
(top2) 

● 1 - 5 uur: 59% 

● 0 uur: 25% 

● 1 - 5 uur: 47% 

● 0 uur: 35% 

Motivatie om te 
werken
(top2) 

■ Ik vind het werk 
leuk en interessant: 
81%

■ Inkomen: 78% 

■ Ik vind het werk 
leuk en interessant: 
80%

■ Inkomen: 80% 

Redenen die mantelzorgers vaak noemen om te werken 
zijn, naast de financiële component, de sociale contacten 
of als prettige afwisseling van de zorgtaken thuis. 

2 Deze gegevens zijn afkomstig uit het rapport van SCP (2009) en de publicatie van het Expertisecentrum Mantelzorg "Mantelzorg en 
arbeid, facts en trends". Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over mantelzorg en arbeid. 
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Algemeen overzicht

Deze figuur geeft de scores weer op de belangrijkste thema's die in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen. U kunt hier in één oogopslag 
zien hoe het staat met de situatie rond werk en mantelzorg bij Avonddienst.

Alle thema's zijn uitgezet op een schaal van negatief naar positief. Positief wil zeggen dat de situatie binnen Avonddienst positief is voor 
mantelzorg(ers). Een positieve score op ondersteuning geeft bijvoorbeeld aan dat mantelzorgers zich ondersteund voelen en dat hun 
omgeving begrip heeft voor de situatie. Een negatieve score op werk en mantelzorg combineren geeft aan dat mantelzorgers moeite 
hebben met de verantwoordelijkheden.

De kleuren van de balken die u ziet in onderstaande grafiek komen op deze manier vaker terug in het rapport. De indeling komt voort uit de 
antwoordcategorieën in de vragenlijst:

Grafiek 1 

De thema's geven het volgende weer: 

Werk & zorg combineren    In hoeverre mantelzorgers werk en privé kunnen combineren. 

Bekendheid In welke mate mantelzorg –en de situatie van mantelzorgers– bekend is binnen de organisatie. 

Ondersteuning In welke mate mantelzorgers ondersteund worden. 

Gezondheid Geeft een beeld van de gezondheid van mantelzorgers en niet-mantelzorgers. 

Oplossingen In hoeverre regelingen en maatwerkoplossingen worden ingezet om mantelzorgers te ondersteunen. 

Cultuur In hoeverre er qua cultuur een voedingsbodem is voor mantelzorgvriendelijkheid. 

■ Donker paars: helemaal mee oneens 

■ Licht paars: mee oneens 

■ Licht groen: mee eens 

■ Donker groen: helemaal mee eens 
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Vergelijking met andere organisaties

In dit rapport komen alle specifieke resultaten van uw organisatie aan bod. Maar hoe kunt u deze nu plaatsen in het grotere geheel? Zijn de 
scores goed vergeleken met andere organisaties? Onderstaande figuur geeft u hierover op globaal niveau informatie. U ziet een vergelijking 
tussen uw organisatie ten opzichte van de andere organisaties die dit onderzoek hebben gedaan. De scores zijn het gemiddelde op ieder 
thema. 

De lijnen geven weer hoe hoog de score is op het thema. Op hoe meer thema's u hoog scoort, hoe mantelzorgvriendelijker uw organisatie 
is. Een concreet voorbeeld van de manier waarop u de figuur leest: stel dat uw organisatie hoger scoort op 'werk en mantelzorg 
combineren' dan de andere organisaties. Dit betekent dat de mantelzorgers binnen Avonddienst werk en zorg gemakkelijker kunnen 
combineren dan mantelzorgers binnen andere organisaties.

Grafiek 2 

 

Noot:

■ Het gaat hier om een vergelijking van het totale aantal organisaties, niet van het totale aantal mensen. 

■ Er wordt een vergelijking gemaakt van de gegevens die op het moment van het genereren van de rapportage in de database zitten. 
Als u een paar maanden later een nieuw rapport maakt, ziet de figuur er dus anders uit. 
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Thema 1: Werk en mantelzorg combineren

Dit onderdeel laat zien hoe mantelzorgers de combinatie van werk en mantelzorg ervaren.

Grafiek 3 

Grafiek 4

Grafiek 5 

Combinatie van werk en mantelzorg (grafiek 3) 
Deze grafiek geeft een globale score weer over hoe mantelzorgers de combinatie werk en zorg ervaren. Daar tegen afgezet ziet u de 
perceptie van de leidinggevenden. U ziet hier dat de leidinggevenden hetzelfde beeld hebben als de mantelzorgers. 

Door de mantelzorgtaken hebben mantelzorgers behoefte aan onderstaande acties (grafiek 4) 

Regelmaat waarmee mantelzorgers hun werk moeten onderbreken als gevolg van de mantelzorgtaken (grafiek 5) 
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Grafiek 6

Achtergrondinformatie

Mantelzorgers lopen vaak tegen problemen aan als zij langdurig intensieve zorg aan een naaste verlenen. Het kost veel energie (zowel 
fysiek als mentaal) en er kunnen acute situaties voorkomen waardoor iemand plotseling het werk achter moet laten. Het SCP heeft op 
basis van landelijk onderzoek de volgende cijfers bekend gemaakt: 

■ Van de 2,6 miljoen mantelzorgers werkt bijna een vijfde minder dan zij wensen, stopt 3% met werken, gaat 7% korter werken, houdt 
5% meer werk af en werkt 3% niet terwijl zij dat wel zouden willen. 

■ 300.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of overbelast. 

De mate waarin mantelzorgers problemen met hun werkzaamheden ervaren door de werkonderbrekingen (grafiek 6) 
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Thema 2: Bekendheid

Dit hoofdstuk geeft weer in hoeverre mantelzorg een bekend begrip is binnen Avonddienst en in hoeverre de situatie van de mantelzorger bij 
collega's bekend is. Het eerste deel geeft het perspectief van de mantelzorger weer: weten zij zelf dat zij mantelzorger zijn en hebben zij de 
omgeving op de hoogte gesteld?

Grafiek 7 

Grafiek 8 

Grafiek 9 

Aantal mantelzorgers dat weet dat hij/zij mantelzorger is (grafiek 7) 
Mensen die zorgen voor een naaste beseffen vaak niet dat zij mantelzorger zijn. Je krijgt een kind met een handicap, iemand in de familie of 
vriendenkring wordt ziek of heeft hulp nodig. Het is dan normaal dat je zorgt voor iemand die je lief hebt. Wanneer iemand niet weet dat 
hij/zij mantelzorger is, is hij/zij meestal ook niet op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden om de situatie te vergemakkelijken. 

Aantal leidinggevenden en collega's dat op de hoogte is van de mantelzorgsituatie (grafiek 8) 
Collega's zijn beter op de hoogte van de zorgtaken van mantelzorgers dan leidinggevenden. Dit beeld komt overeen met 
onderzoeksresultaten bij andere organisaties; meestal zijn de collega's beter op de hoogte. 

Redenen dat leidinggevenden en collega's niet op de hoogte zijn van de zorgsituatie (Grafiek 9) 
Hier ziet u de redenen dat collega's en leidinggevenden niet op de hoogte zijn van de zorgsituatie. De categorie anders is relatief groot; 
deze kunt u nader onderzoeken door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met mantelzorgers (wel in een setting waarin vertrouwelijkheid 
en veiligheid gewaarborgd zijn). 
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Thema 2a: Bekendheid bij leidinggevenden

In dit onderdeel ziet u wat de leidinggevenden weten van het begrip mantelzorg en hoe zij ermee omgaan.

Grafiek 10 

Grafiek 11 

Grafiek 12 

Grafiek 13 

Aantal leidinggevenden dat het begrip mantelzorg kent (grafiek 10) 
Mantelzorg is nog een relatief onbekend begrip in Nederland. In grafiek 10 ziet u hoeveel leidinggevenden binnen Avonddienst bekend zijn 
met het begrip en in grafiek 11 hoe zij het aantal mantelzorgers inschatten. De meesten denken dat 0 - 10 % van de collega's mantelzorger 
is; in dit onderzoek is gebleken dat 23,1% binnen Avonddienst mantelzorger is. 

Aantal mantelzorgers binnen Avonddienst volgens de leidinggevenden (grafiek 11) 

Het aantal leidinggevenden dat weet dat zij mantelzorgers in het team heeft (grafiek 12) 
45% van de leidinggevenden weet dat zij mantelzorgers in hun team hebben. Van de leidinggevenden die op de hoogte zijn, ziet u in grafiek 
13 dat niet iedereen deze situatie met hun medewerker bespreekt. 

Het aantal leidinggevenden dat de zorgsituatie met de mantelzorger bespreekt (grafiek 13) 
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Thema 2b: Bekendheid bij collega's

In dit onderdeel komt de bekendheid met het begrip mantelzorg van niet-mantelzorgers (collega's) aan bod en hun beeld van de specifieke 
situatie in het team.

Grafiek 14 

Grafiek 15 

Grafiek 16 

Grafiek 17 

Het aantal collega's dat bekend is met het begrip 'mantelzorg' (grafiek 14) 

Het percentage mantelzorgers dat volgens de collega's werkt bij Avonddienst (grafiek 15) 
De niet-mantelzorgers schatten in dat 0 - 10 % van de collega's mantelzorger is; in werkelijkheid is dit percentage 23,1. 

Het aantal collega's dat weet dat zij mantelzorgers in het team heeft (grafiek 16) 
52% van de niet-mantelzorgers weet dat zij collega's hebben met mantelzorgtaken; van deze groep ziet u in grafiek 17 welk deel van de 
collega's zelf de combinatie werk en zorg bespreekt met de mantelzorger. 23% weet niet of er collega's met zorgtaken zijn en 25% geeft 
aan geen collega's te hebben met mantelzorgtaken. 

Het aantal collega's dat de zorgsituatie bespreekt met de mantelzorger (grafiek 17) 
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Achtergrondinformatie

De meeste mensen zijn wel bekend met de term mantelzorg, maar wat het daadwerkelijk betekent om langdurig en intensief voor iemand 
te zorgen, is moeilijker voor te stellen. Mantelzorgers zelf spreken vaak niet over hun zorgtaken; als ze zich er al van bewust zijn dat zij 
mantelzorger zijn. De andere kant van de medaille is dat bekendheid en begrip voor mantelzorgers zeer belangrijke factoren zijn om goed 
te functioneren. Ook als de zorgsituatie (nog) geen knelpunten oplevert, is het toch aan te raden leidinggevende en collega's te informeren. 
Veel mantelzorgers kunnen namelijk te maken krijgen met niet-planbare zorgsituaties. Ook is bekendheid belangrijk om gezamenlijk tot 
goede oplossingen te komen. Als de leidinggevende niet weet wat er speelt, kan er niet snel geschakeld worden in geval van urgente 
situaties.
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Thema 3: Ondersteuning

Dit thema geeft weer in hoeverre mantelzorgers binnen Avonddienst worden ondersteund. Dit is een belangrijk onderdeel in het kader van 
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Het beeld van de mantelzorger wordt in de grafieken afgezet tegen het beeld van de 
leidinggevenden of collega's.

Grafiek 18 

Grafiek 19 

Ondersteuning van leidinggevenden (grafiek 18) 
In deze grafiek ziet u de mate waarin leidinggevenden ondersteuning geven en de mate waarin medewerkers deze ondersteuning ervaren. 
U ziet hier dat mantelzorgers minder steun ervaren dan dat de leidinggevenden denken dat zij bieden. Ze hebben dus een verschillend 
beeld van de situatie. Dit vormt een aanknopingspunt voor verdere activiteiten; mogelijk kunt u in gesprek gaan met de mantelzorgers wat 
zij verwachten aan ondersteuning of u kunt het gesprek tussen leidinggevende en mantelzorger onderling op gang brengen. 

Ondersteuning van collega's (grafiek 19) 
Deze grafiek geeft hetzelfde weer als grafiek 18, maar dan wat betreft de ondersteuning van collega's. U ziet dat mantelzorgers minder 
steun ervaren dan collega's denken dat zij bieden. Dit kan een aanknopingspunt vormen voor verdere activiteiten; ondersteuning is immers 
een van de belangrijkste succesfactoren voor mantelzorgers. 
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Achtergrondinformatie

■ Onderzoeken laten vaak zien dat het met het begrip en de bespreekbaarheid van mantelzorg redelijk tot goed gesteld is. De 
bereidheid om daadwerkelijk maatregelen te treffen of werk over te nemen is echter vaak minder. Zeker als zorgsituaties langer 
duren, wat over het algemeen het geval is bij mantelzorgers, is het van belang om overbelasting te voorkomen en maatregelen te 
treffen. Ook belangrijk is dat mantelzorgers zich niet in een uitzonderingspositie geplaatst voelen, waardoor ze zich schuldig gaan 
voelen. Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid kan dit voorkomen omdat dit voor iedereen van toepassing is die met mantelzorg 
geconfronteerd wordt.

■ Het type werk heeft een belangrijke invloed op de manier waarop werk en mantelzorg te combineren zijn. Gaat het om een solistische 
functie of een functie waarvan de werkzaamheden in een team overdraagbaar zijn? Gaat het om administratieve werkzaamheden die 
flexibel in te richten zijn of een dienstenrooster waarbij zorg wordt geleverd aan een patiënt? 
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Thema 4: Gezondheid

Dit thema beschrijft de gezondheid van mantelzorgers en niet-mantelzorgers. Gezondheid wordt hierbij opgesplitst in lichamelijke en 
mentale klachten.

Grafiek 20 

Grafiek 21 

Grafiek 22 

Grafiek 23 

Lichamelijke klachten van mantelzorgers en niet-mantelzorgers (grafiek 20) 
In grafiek 20 ziet u dat mantelzorgers vaker last hebben van lichamelijke klachten dan niet-mantelzorgers. 

Mentale klachten van mantelzorgers en niet-mantelzorgers (grafiek 21) 
Uit de figuur blijkt dat mantelzorgers zich mentaal meer vermoeid voelen dan niet-mantelzorgers.  
Verder blijkt uit het onderzoek dat 31% van de leidinggevenden in de praktijk een verschil merkt tussen de gezondheidsklachten van 
mantelzorgers en niet-mantelzorgers. 

Contact met de Arbodeskundige (grafiek 22) 
3% van de mantelzorgers heeft contact gehad met de Arbodeskundige (bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker). 

Beoordeling van de Arbodeskundige (grafiek 23) 
De mensen die contact hebben gehad met de Arbodeskundige beoordelen de dienstverlening als matig. 
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Achtergrondinformatie

■ Mantelzorg kan fysiek maar vooral emotioneel zwaar zijn, de verschillende verantwoordelijkheden voor werk en zorgbehoevende (en 
eventueel een gezin) tellen dubbel op. Vaak vinden mantelzorgers het moeilijk om hulp aan anderen te vragen. Doordat zij vele ballen 
in de lucht moeten houden krijgen zij zelf regelmatig last van lichamelijke en mentale klachten.

■ Mantelzorgers geven vaak aan dat zij te weinig tijd hebben en gaan juist schrappen in hun ontspannende activiteiten als hobby's en 
sociale contacten. Hierdoor neemt het risico op overbelasting weer toe.

■ Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 mantelzorgers zich zwaar belast tot overbelast voelt. Zij hebben kans om uit te vallen, 
tijdelijk/helemaal te stoppen met werk of zelf ziek te worden.

■ Een groot gedeelte van het zogenaamde grijs verzuim heeft vermoedelijk te maken met mantelzorgtaken. Uit onderzoek van Carers 
UK (de belangenorganisatie voor mantelzorgers in Groot Brittannië) blijkt dat het invoeren van een mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid bijdraagt aan vermindering van het ziekteverzuim. 
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Thema 5: Oplossingen

Oplossingsrichtingen voor een betere combinatie van werk en mantelzorg zijn heel divers. Wettelijke verlofregelingen zijn een belangrijk 
middel; deze bieden echter niet altijd soelaas omdat mantelzorg vaak langdurig en intensief is. Maatwerk is daarom ook een zeer belangrijk 
middel.

Grafiek 24 

Regelingen en faciliteiten binnen de organisatie; perspectief van de mantelzorgers (grafiek 24) 
Deze figuur geeft weer in hoeverre de regelingen voor mantelzorgers bekend zijn in de organisatie, in hoeverre ze gebruikt worden en in 
hoeverre gebruik gewenst is. 
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Grafiek 25 

Grafiek 26 

Redenen dat mantelzorgers wel of niet naar een oplossing hebben gezocht met leidinggevende (grafiek 25) 
De meeste mantelzorgers hebben niet met hun leidinggevende gezocht naar een oplossing om de combinatie werk en zorg beter mogelijk 
te maken, omdat zij er geen behoefte aan hebben. 

Aantal leidinggevenden dat voldoende ondersteuningsmogelijkheden heeft voor mantelzorgers (grafiek 26) 
92% van de leidinggevenden heeft voldoende ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. 
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Grafiek 27 

Achtergrondinformatie

■ Eén van de oplossingen die helpen om werk en mantelzorg beter te combineren zijn de wettelijke regelingen. De regelingen kunnen 
met name bijdragen in geval van niet-planbare zorgtaken of calamiteiten. Omdat mantelzorg vaak langdurig en intensief is, bieden de 
regelingen niet altijd soelaas in deze situatie.

■ Aangezien iedere zorgsituatie specifiek is, bieden maatwerkafspraken een structurele oplossing. Voorbeelden van 
maatwerkoplossingen zijn tijdelijk minder werken, flexibele werktijden, mantelzorguren mogen schrijven en het inschakelen van een 
mantelzorgmakelaar.

■ Om tot maatwerkoplossingen te komen is het belangrijk dat leidinggevende en medewerker samen het gesprek aangaan en beiden 
flexibel en transparant zijn. 

De mate waarin leidinggevenden wettelijke regelingen en andere oplossingen gebruiken en zouden willen gebruiken 
(gebruik gewenst) voor mantelzorgers (grafiek 27) 
(Tijdelijk) minder uren werken en flexibele werktijden worden het meest ingezet en aan (tijdelijk) minder uren werken is de meeste behoefte. 



21

Avonddienst

Thema 6: Cultuur

Er is een aantal cultuuraspecten gemeten om uitspraken te kunnen doen over de manier waarop medewerkers binnen de organisatie 
aankijken tegen mantelzorg(ers). Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre er een voedingsbodem binnen de organisatie is om te komen tot 
een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur.

Grafiek 28 

Achtergrondinformatie

■ We spreken van een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur wanneer er bekendheid, besef, begrip en acceptatie is rondom de 
combinatie van werk en mantelzorg. Het thema mantelzorg wordt dan door de medewerkers gedeeld en gedragen.

■ De mogelijkheid om mantelzorg te verlenen in combinatie met werk vormt in feite een onderdeel van een goede werk / privé balans. 
Als dit in de organisatie al gemeengoed is, kunt u goed verder bouwen aan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 

Cultuuraspecten (grafiek 28) 
Belangrijk bij dit onderwerp is of het beeld van de verschillende groepen overeenkomt. Vinden leidinggevenden bijvoorbeeld dat er meer 
ruimte is voor een werk/privé balans dan medewerkers of is het gelijk? Als er verschillen zijn, vormen deze cultuuraspecten een 
aanknopingspunt voor het vervolg. 

100% van de leidinggevenden vindt het belangrijk dat de organisatie mantelzorgers ondersteunt. De drie meest genoemde redenen dat 
leidinggevenden mantelzorgers willen ondersteunen, zijn: 

1. Goed werkgeverschap.

2. Als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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Bijlage I: Mantelzorgsituatie

Onderstaande grafieken geven u informatie over de situatie van de mantelzorgers binnen Avonddienst. 

Grafiek 29 

Grafiek 30 

De persoon voor wie de mantelzorger zorgt (grafiek 29) 
Om de situatie binnen Avonddienst te kunnen vergelijken met de landelijke situatie volgen hier de cijfers uit het eerder genoemde rapport 
van het SCP: 

■ Partner 20% 

■ Broer/zus    6% 

■ Kind 9% 

■ Ouder 42% 

■ Vriend(in) 11% 

Het aantal uren dat aan de zorg wordt besteed (grafiek 30) 
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Grafiek 31 

Grafiek 32 

De duur van de zorg (grafiek 31) 
Landelijk gezien zorgen de mantelzorgers gemiddeld 5,1 jaar voor de hulpbehoevende. 

Het type zorg (grafiek 32) 
Het landelijke beeld is als volgt: 

■ Huishoudelijke hulp 77% 

■ Persoonlijke verzorging    29% 

■ Regeltaken 62% 

■ Begeleiding 78% 
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Bijlage II: Algemene gegevens respondenten

  Mantelzorgers Niet mantelzorgers 

Totaal: 294 
respondenten 

23% 77% 

Geslacht M: 3% V: 97% M: 1% V: 99% 

Leeftijd
(top2) 

● 56 jaar of ouder: 
100% 

● 46 - 55 jaar: 36% 

● 36 - 45 jaar: 32%  

● 56 jaar of ouder: 
100% 

● 36 - 45 jaar: 35% 

● 46 - 55 jaar: 31%  

Contracturen
(top2) 

● 24 uur of minder: 
100% 

● 24 uur of minder: 68%

● 25 - 35 uur: 17%  

● 24 uur of minder: 67%

● 36 uur of meer: 33% 

● 24 uur of minder: 71%

● 25 - 35 uur: 20%  

Overwerk
(top2) 

● 0 uur: 100% ● 1 - 5 uur: 61% 

● 0 uur: 23% 

● Meer dan 5 uur: 67%

● 1 - 5 uur: 33%  

● 1 - 5 uur: 48% 

● 0 uur: 35% 

Motivatie om te 
werken
(top2) 

■ Ik vind het werk 
leuk en interessant: 
100%

■ (Maatschappelijke) 
bijdrage leveren: 
50% 

■ Ik vind het werk 
leuk en interessant: 
80%

■ Inkomen: 79% 

■ Ik vind het werk 
leuk en interessant: 
100%

■ Sociale contacten: 
67% 

■ Inkomen: 81%

■ Ik vind het werk 
leuk en interessant: 
80% 


