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Hoofdstuk 1: Aanleiding 

1.1 Aanleiding   
De minor ouderenzorg op hogeschool Viaa in Zwolle kent twee opdrachten, één daarvan is een 
centrale opdracht. De centrale opdracht gaat over het uitvoeren van een onderzoek bij een 
organisatie. De studenten Elianne en Laura voeren deze opdracht uit bij organisatie Sociaal Werk de 
Kop. Deze organisatie is er sinds 1 januari 2018 voor alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland. 
Het mantelzorgnetwerk hoorde tot en met december 2017 bij Zorggroep Oude en Nieuwe land. Per 1 
januari 2018 valt het Mantelzorgnetwerk onder SWDK. SWDK is een nieuwe organisatie in 
Steenwijkerland en zij zoeken naar de behoeften van mantelzorgers zelf.  
 
Sociaal Werk de Kop is sinds januari bezig met de mantelzorg in Steenwijkerland. Ongeveer 1200 
mantelzorgers staan geregistreerd. Er worden veel activiteiten voor mantelzorgers aangeboden maar 
Sociaal Werk de Kop vraagt zich af of de activiteiten die ze aanbieden wel in de smaak vallen en of de 
activiteiten aan de verwachtingen en behoeften voldoen? Daarnaast is onduidelijk welke 
leeftijdsgroep hier gebruikt van maakt en hoeveel mensen er bij de activiteiten deelnemen. Ook rest 
de vraag wanneer de mantelzorgers zich gewaardeerd voelen? De mantelzorgers ontvangen jaarlijks 
€100,-. Op welke manieren kan de waardering geuit worden aan de mantelzorgers? Wanneer voelen 
mantelzorgers zich gewaardeerd? Als laatste is er de vraag waar de behoefte ligt van mantelzorgers 
als het gaat om respijtzorg.  

1.2 Contextbeschrijving  

‘’In de gemeente Steenwijkerland zijn er veel mensen die langdurig en onbetaald voor een naaste 
zorgen. Bijvoorbeeld voor een zieke partner, ouder of kind. Dit zijn onze mantelzorgers. Als 
mantelzorger heb je het niet altijd even makkelijk. Hoewel de zorg voor een ander veel voldoening 
geeft, kun je als mantelzorger overbelast raken. Dit kan ertoe leiden dat je jouw zorgtaak niet meer 
optimaal uit kan voeren’’ (Sociaal Werk de Kop, z.d.).  
 
‘’Herken jij je hierin? Dan is het fijn om te weten dat Sociaal Werk De Kop jou geheel kosteloos kan 
helpen. Alle mantelzorgers in de gemeente Steenwijkerland kunnen bij ons terecht. Onze sociaal 
werkers bieden praktische hulp en emotionele begeleiding bij overbelasting. Ook kunnen we jou een 
luisterend oor bieden en informatie en advies geven. We organiseren bijeenkomsten met andere 
mantelzorgers, geven speciale aandacht aan jonge mantelzorgers en verzorgen respijtzorg thuis” 
(Sociaal Werk De Kop, z.d.). 

1.3 Missie en Visie 

“Sociaal Werk De Kop zet zich in om de eigen kracht en talenten van alle inwoners van 
Steenwijkerland te versterken. Voor sommige mensen is zelfstandig deelnemen aan het dagelijks 
leven niet vanzelfsprekend. Samen met jou bespreken we de mogelijkheden en zoeken we naar 
oplossingen. Dat doen we het liefst met voor jou belangrijke mensen in je omgeving. Zij kunnen je 
net dat zetje geven dat je nodig hebt. 
 
Onze medewerkers werken ook samen met inwoners aan initiatieven in wijk en buurt. We hechten 
veel waarde aan ontmoeten, betrekken en samenwerken. Daarom brengen we mensen en 
organisaties bij elkaar en werken we samen met veel andere instanties, zoals vrijwilligers, 
verenigingen, huisartsen, gemeenten, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. 
 
We werken met veel plezier samen met inwoners, onze partners en de gemeente. Altijd stellen we 
jouw welzijn en welbevinden als inwoner voorop. En daar zijn we trots op” (Sociaal Werk De Kop, 
z.d.). 
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1.4 Hoofdvraag en deelvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
 
Waarmee zijn mantelzorgers in Steenwijkerland geholpen, zodat zij hun zorg kunnen blijven geven? 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten zullen er conclusies en aanbevelingen volgen. Met deze 
uitkomsten kunnen maatregelen getroffen worden op Sociaal Werk de Kop. 
 
Uit de hoofdvraag zijn een aantal deelvragen geformuleerd:  
 

 Wat vinden de mantelzorgers in Steenwijkerland van de activiteiten en voldoet dit aan de 
verwachtingen en behoeften?  

 Wat zijn de verschillende behoeften tussen jongeren en ouderen?  
 Is de manier waarop mantelzorgers worden benaderd door Sociaal Werk de Kop duidelijk en 

voldoende? Weten de mantelzorgers wanneer er activiteiten plaatsvinden?   
 Op welke manieren kan waardering geuit worden aan mantelzorgers? Wanneer voelen zij 

zich gewaardeerd? 
 Waar ligt de behoefte van mantelzorgers als het gaat om respijtzorg?  
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 

2.1 Begrippenlijst 

Mantelzorgers Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke 
familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij 
dagelijkse activiteiten (Rijksoverheid, z.d.). 

Sociaal Werk De Kop Sociaal Werk De Kop is er voor alle inwoners van de gemeente 
Steenwijkerland die vragen hebben waar ze zelf niet goed 
uitkomen (Sociaal Werk De Kop, z.d.). 

Mantelzorgnetwerk Het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland is er voor alle 
mantelzorgers in Steenwijkerland. Het is uniek dat we met ruim 70 
organisaties een netwerk zijn rond mantelzorg en mantelzorgers. 
We weten elkaar goed te vinden en kunnen u daardoor goed 
ondersteunen en advies geven (Sociaal Werk De Kop, z.d.).  

2.2 Mantelzorgwaardering 

De gemeente Steenwijkerland keert ieder jaar een mantelzorgwaardering uit. Dit is €100,- per 
mantelzorger.  

2.3 Het mantelzorgnetwerk 

Het mantelzorgnetwerk biedt door hulpverleners praktische hulp en emotionele begeleiding bij 
overbelasting. Ook kan SWDK informatie en advies geven en een luisterend oor bieden. Daarnaast 
organiseren ze bijeenkomsten met lotgenoten, geven speciale aandacht aan jonge mantelzorgers en 
verzorgen respijtzorg thuis.   
 
Het mantelzorgnetwerk bestaat uit veel organisaties. Deze organisaties moeten ook gehoord worden 
over de toekomst van mantelzorgondersteuning in Steenwijkerland. Dit is namelijk ook zeer 
belangrijk omdat je het met elkaar doet!  

2.4 Activiteiten 

Bij organisatie Sociaal Werk de Kop zijn verschillende activiteiten waaraan mantelzorgers kunnen 
deelnemen. Dat zijn:  

 Alzheimercafé: Het Alzheimer Café in Steenwijkerland is een trefpunt voor mensen met 
dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze 
meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. En dat alles 
in een gemoedelijke sfeer. Er zijn professionals aanwezig die uw vragen kunnen 
beantwoorden en informatie kunnen geven. De koffie staat altijd klaar om 19:00 uur! 

 Hersenletseltrefpunt: Het Hersenletseltrefpunt wordt georganiseerd voor mensen die 
getroffen zijn door “Niet Aangeboren Hersenletsel” (NAH) en met de gevolgen daarvan om 
moeten (leren) gaan. Partners, mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn ook zeker 
welkom. Doel van deze bijeenkomsten is lotgenotencontact, uitwisselen van informatie en 
een stuk gezelligheid. Met regelmaat worden er sprekers uitgenodigd.  

 Longpunt: Het Longfonds organiseert in heel Nederland Longpunten; ontmoetingsplekken 
voor longpatiënten, hun mantelzorgers/naasten, artsen en zorgverleners. Meestal draait de 
ontmoeting om een onderwerp waarover een kenner vertelt. Er is alle ruimte om ervaringen 
uit te wisselen.  

 Diabetescafé: Diabetescafé Steenwijkerland wordt georganiseerd voor mensen die de ziekte 
diabetes hebben, mantelzorgers, naasten en verdere belangstellenden.    In april 2017 is er 
een Wandelgroep gestart voor mensen met diabetes en andere belangstellenden. Samen 
hebben zij de Nationale Diabetes Challenge gelopen in Papendal! 
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 Parkinsoncafé: Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor iedereen, die met 
Parkinson(ismen) te maken heeft: patiënt, partner, familielid, mantelzorger en 
zorgverlener.  Het biedt de gelegenheid om in ontspannen en positieve sfeer met anderen te 
praten die ervaringen en gevoelens kunnen begrijpen. Het belangrijkste doel is het 
onderlinge contact. Daarnaast wordt informatie gegeven over de ziekte van Parkinson en 
Parkinsonismen. Er vinden bewegings- en recreatieve activiteiten plaats. De toegang is vrij. 

 Open over kanker: Sinds najaar 2016 organiseren we lotgenotenmiddagen voor mensen die 
getroffen zijn door kanker. Ook hun mantelzorgers/ naasten zijn van harte welkom. Ruimte 
om te praten en te delen met anderen die aan een half woord genoeg hebben is prettig, het 
is niet nodig om kanker achter gesloten deuren te verwerken! 

 Autisme info centrum: Het Autisme Informatie Centrum (AIC) is een regionaal informatie- en 
documentatiecentrum rond autisme. Het AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten 
en voor iedereen die meer wil weten over autisme, zoals hulpverleners, studenten en 
mantelzorgers. 
De kracht en de eigenheid van het AIC liggen bij: 
 Regionale en lokale informatievoorziening. Mensen met autisme, hun ouders, partners 

en andere naasten, maar ook hulpverleners, studenten en mantelzorgers vinden steeds 
meer hun weg naar het AIC voor praktische, op de lokale situatie afgestemde informatie 
over autisme. 

 Lotgenotencontact. Ouders, partners, familie van en mensen met autisme zelf 
ontmoeten elkaar bij het AIC en leren daarbij van elkaars ervaringen bij hun aanpak thuis 
en bij hun zoektocht naar de juiste hulp. 

  
De bovengenoemde activiteiten worden nu door organisatie Sociaal Werk aangeboden. Door middel 
van de enquête die gehouden is (zie hoofdstuk 4) onder de mantelzorgers en ervaringen van collega’s 
bij SWDK, gaan we kijken of deze activiteiten goed ingezet worden en of de behoefte van de 
mantelzorgers door de nu geboden activiteiten wenselijk zijn.  

2.5 Steunpunt Mantelzorg Zwolle 
In Zwolle bestaat Steunpunt Mantelzorg. Uit onderzoek dat de gemeente Zwolle heeft gedaan onder 
de mantelzorgers, blijkt dat er behoefte is een zowel ondersteuning als waardering. Steunpunt 
Mantelzorg geeft in opdracht van de gemeente ondersteuning en waardering vorm. Door de 
aandacht willen ze overbelaste mantelzorgers eerder signaleren en voorkomen. Het hele jaar door is 
er training, advies, praktische ondersteuning en informatie voor mantelzorgers.  
 

2.5.1 Ondersteuning 
Steunpunt Mantelzorg doet dit door vrijwilligers in te zetten om de (overbelaste) mantelzorgers te 
ontlasten en zorgafhankelijke mensen de mogelijkheid te bieden om langer thuis te blijven wonen. 
Daarvoor zijn de volgende vrijwilligersdiensten ontwikkeld: 

 Buurthulp Zwolle: Dit is voor kleine hand-en-spandiensten voor mensen die ziek of slecht te 
been zijn en waarvan familie of buren het niet kunnen overnemen.  

 Vrijwillige thuiszorg: Rondje wandelen, spelletje doen of koken met vrijwilligers voor de 
contact en gezelschap.  

 Buddyzorg: Buddy’s zijn maatjes voor mensen met een ernstige beperking of chronische 
ziekte. Het is een steun en toeverlaat die voor je klaarstaat en een luisterend oor biedt. 

 Terminale zorg: Vrijwilligers ondersteunen de familie en patiënt, zowel overdag als ’s nachts. 
 Steunouders: Steunouders kunnen hulp bieden door kinderen een of meer dagdelen per 

week op te vangen. Zo kan de ouder van het kind energie opdoen en/of andere zaken 
regelen.  

 Netwerkcoaches: Netwerkcoaches bieden op vrijwillige basis ondersteuning aan mensen die 
hun netwerk willen versterken.  
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 Vertaalmaatjes: Dit zijn vrijwilligers die vreemde talen beheersen en zo kunnen helpen bij 
gesprekken tussen hulpvragers, mantelzorgers en (zorg)instanties. 

 Geheugensteuntjes: Een geheugensteuntje (vrijwilliger) wordt gekoppeld aan iemand met 
dementie en gaat gemiddeld een dagdeel in de week bij diegene thuis op bezoek om samen 
te koken, boodschappen te doen of bijvoorbeeld wandelen.  
 

2.5.2 Waardering 
Mantelzorgers zijn een onmisbare steun voor mensen die hulp en zorg nodig hebben. Het wordt vaak 
als iets vanzelfsprekends gezien; je geeft zorg vanuit persoonlijke betrokkenheid. Steunpunt Zwolle 
vindt dat dit gewaardeerd moet worden. Alle gemeenten in Nederland hebben daarom ook de taak 
om de waardering vorm te geven. De gemeente Zwolle doet dit op vele manieren samen met 
Steunpunt Zwolle. Zo verzorgen zij veel verschillende cursussen en workshops ter ondersteuning van 
mantelzorgers. Daarnaast wordt jaarlijks op 10 november de Dag van de Mantelzorg georganiseerd 
met allerlei activiteiten. Ook wordt ieder jaar de ‘individuele mantelzorgwaardering’ uitgereikt. In 
2017 was dit voor iedereen boven de 12 jaar een VVV-cadeaukaart. Voor kinderen tot 12 jaar was de 
waardering een bioscoopbon. Voor 2018 is dit nog niet bekend.  

2.6 Respijtzorg 

Als mantelzorger neem je veel zorgtaken voor familie, kennis of naasten op je. Om de zorg goed te 
kunnen blijven uitvoeren, doordat je ook goed voor jezelf zorgt, is er de mogelijkheid om de zorg te 
delen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Mensen uit de omgeving kunnen dan hulp bieden om 
tijdelijk de zorg over te nemen. Mensen uit de omgeving willen en kunnen vaak meer voor je 
betekenen dat als de mantelzorger denkt. Goed is om te kijken of er mensen in de omgeving zijn die 
kunnen helpen (Mezzo, 2018). 
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Hoofdstuk 3: Methode 

3.1 Methode voor dataverzameling 
De methoden van dit onderzoek is het theoretisch kader in hoofdstuk 2, het houden van een enquête 
onder de mantelzorgers van Steenwijkerland en het organiseren van een focusgroep.  
 
In overleg met Aline Vos (begeleider onderzoek) en Paula Bierma (inhoudelijk begeleider) zijn dit de 
beste methoden voor dit onderzoek.  

 Het theoretisch kader geeft inzicht over wat Sociaal Werk De Kop inhoudt en wat voor 
activiteiten ze op dit moment organiseren.  
 

 Een enquête (zie bijlage 1) geeft inzicht over de basisinformatie. In de enquête kan worden 
aangetoond wat de behoeften zijn van de mantelzorgers in Steenwijkerland. Daarnaast 
kunnen verschillen in leeftijdsgroepen in beeld worden gebracht. In de enquête is er ook de 
ruimte om andere ideeën aan te dragen.  
 
De enquête wordt op de ouderenmiddag op 17 april uitgedeeld door Elianne en Laura. De 
overige mantelzorgers in Steenwijkerland worden bereikt via de mail. Daarin wordt de 
enquête als bijlage naar de mantelzorgers verzonden. Waarop zij tot 16 mei de tijd krijgen 
om de enquête in te vullen en terug te sturen.    

 
 De focusgroep gaat dieper op de verkregen informatie uit de enquêtes in. In dit 

groepsgesprek kunnen mantelzorgers ervaringen delen en praten over zaken waar de 
mantelzorgers behoefte aan hebben. Hiervoor nodigen wij 10 mantelzorgers uit om deel te 
nemen aan dit groepsgesprek. Via de mail worden de mantelzorgers uitgenodigd om deel te 
nemen aan het gesprek. De belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Aline Vos. De 
focusgroep wordt gehouden op 17 mei 2018 om 14:00 uur bij Stationsplein 10 in Steenwijk.  

3.2 Non respons 
Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen kan worden benaderd op de ouderenmiddag en via de 
mail, omdat je altijd te maken hebt met een non-respons in een onderzoek. Op de ouderenmiddag 
komen ouderen die belang hebben bij de activiteiten die worden aangeboden. De ouderen die daar 
geen belang bij hebben, komen niet waardoor zij geen enquête kunnen invullen.  
Op de mail proberen wij de overige groep (zowel jong als oud) te benaderen voor de enquête. We 
hebben ervoor gekozen om de mail te verspreiden via Sociaal Werk de Kop. Hierbij hopen wij op een 
grotere respons. Sommige mensen kijken niet dagelijks op de mail waardoor ze te laat kunnen zijn 
met het invullen van de enquête. Anderen kunnen problemen hebben met het openen van het 
bestand waardoor ze het niet kunnen lezen. Ook kunnen de mailadressen afwijken of zijn er 
mantelzorgers die benaderd worden, terwijl ze niet meer deelnemen aan organisatie Sociaal Werk de 
Kop.  
 
In de focusgroep hebben wij ruimte voor 10 mantelzorgers die graag hun ervaringen en punten 
willen aandragen. Indien er meer aanmeldingen zijn, overleggen wij dit met Aline Vos of wij 
eventueel selectief gaan kijken. Ook kan het voorkomen dat er minder dan 10 mantelzorgers of zelf 
niemand komt opdagen. Indien niemand komt opdagen gaan wij op donderdag 17 mei 2018 een paar 
mantelzorgers telefonisch benaderen.  
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3.3 Type onderzoek  

3.2.1 Methodiek 
Voor dit onderzoeksplan is gekozen voor een kwalitatieve steekproef. Een kwalitatief onderzoek is 

gericht op meningen en verbeterpunten. Daarbij kun je gebruik maken van een enquête met 

mogelijk een gestructureerde observatie. Voor het onderzoek heb je een minimaal aantal 

deelnemers nodig die hun mening geven. Hiervan kun je een steekproef trekken.  

3.3 Steekproef 

De steekproef die voor het onderzoeksplan wordt gebruikt moet aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Zoals het denken aan hoe groot de steekproef is, de betrouwbaarheid en mogelijke fouten 
die gemaakt kunnen worden. 
 
De grootte van de steekproef bestaat uit mantelzorgers uit Steenwijkerland. We willen minimaal 30 
ingevulde enquêtes van de mantelzorgers uit Steenwijkerland krijgen. De bedoeling is dat iedereen 
zijn of haar mening kan geven. Zo voorkom je non respons.  

3.4 Analyse 

“De data-analyse is een nadere beschouwing om tot een verklaring te komen. Je gaat de resultaten 
van je veldwerk ordenen en koppelen aan de gelezen literatuur” (De bil, 2011).  
De gegevens, verkregen uit de enquêtes en de focusgroep worden geanalyseerd door het 
analyseschema in te vullen (Baarda, Goede & Theunissen, 2005). De enquêtes worden verzameld en 
vergeleken in een analyseschema, zie bijlage 2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
leeftijdsgroepen, namelijk mantelzorgers tot 60 jaar en mantelzorgers vanaf 60 jaar. De belangrijkste 
meningen en ideeën verkregen uit de focusgroep worden genoteerd op memo blokjes en dit wordt 
ook weer verwerkt in de analyseschema. 
 
Uit het analyseschema worden aanbevelingen gemaakt voor Sociaal Werk de Kop. De resultaten van 
het onderzoek worden op 4 juni 2018 om 13:00 – 13:45 uur gepresenteerd aan Paula Bierma 
(inhoudelijk begeleider en buurtwerker met aandachtsgebied mantelzorg), Jelma Jonkers en Aline 
Vos (buurtwerkers met aandachtsgebied mantelzorg), Henrieke Hofsteenge (manager) en Roelie 
Goetsch (strategisch adviseur).  
 

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit  
De betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt wekelijks gecontroleerd door de studenten Laura en 
Elianne, daarnaast wordt dit document doorgestuurd naar Aline Vos en Paula Bierma voor akkoord. 
 
Dit onderzoeksplan is alleen geldig voor Sociaal Werk de Kop in Steenwijkerland. De enquêtes 
worden alleen verspreid onder de mantelzorgers in Steenwijkerland. De focusgroep bestaat ook uit 
10 mantelzorgers uit de gemeente Steenwijkerland.  
 
De uiteindelijke aanbevelingen kunnen wel gebruikt worden in andere wijken ter vergelijking. Dit 
onderzoek is gebaseerd op de meningen en ervaringen van de mantelzorgers uit Steenwijkerland.  
Dit kan in andere provincies en wijken verschillen.  

3.6 Ethische verantwoording 

Bij een onderzoek waarbij mensen betrokken zijn, wordt een ethische verantwoording verwacht (De 
Bil, 2011. Een belangrijk aspect van ethische verantwoording is dat er geen privacy gevoelige 
informatie aan derden wordt verstrekt. Door Aline Vos en Paula Bierma is toestemming verleend om 
het onderzoek uit te voeren. Het onderzoeksplan wordt door Aline vos gecheckt. De mensen worden 
vrijwillig in de mail benaderd en gevraagd om een enquête in te vullen. De mantelzorgers zijn 
uitgenodigd om deel te nemen aan de focusgroep en mogen weigeren.  
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De gegevens verkregen uit de enquêtes en focusgroep worden volledig anoniem verwerkt en zullen 
geen nadelige gevolgen hebben voor het mantelzorgers. Wel kan het onderzoek gevolgen hebben 
voor de activiteiten die worden georganiseerd door Sociaal Werk de Kop.  

3.7 Randvoorwaarden 

 Toestemming van Aline Vos en Paula Bierma, buurtwerkers Sociaal Werk de Kop, voor het 
uitvoeren van het onderzoek; 

 Akkoord van Gerda Brummel, coördinator minor ouderenzorg; 
 Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode van 06-04-2018 t/m 14-06-2018; 
 De resultaten worden anoniem verwerkt; 
 De uitkomsten van dit onderzoek hebben alleen betrekking op de organisatie Sociaal Werk 

de Kop in de gemeente Steenwijkerland; 
 De resultaten worden alleen gedeeld onder de studenten en docenten HBO-V van de minor 

ouderenzorg op hogeschool Viaa in Zwolle en natuurlijk met organisatie Sociaal Werk de Kop; 
 Sociaal Werk de Kop bepaald zelf wat zij met het onderzoeksplan en aanbevelingen gaan 

doen.  
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
Dit hoofdstuk beschrijft de data verkregen uit de interviews. Om een beeld te krijgen van het 
onderzoek worden eerst de kenmerken van deze groep beschreven. Vervolgens komen de resultaten 
aan bod. 

4.1 Kenmerken respondenten 

In totaal zijn er 40 enquêtes ingevuld waarbij de leeftijden uiteenliepen van 30 jaar tot ouder dan 75 
jaar. Alle respondenten zijn mantelzorgers in Steenwijkerland. Alle respondenten waren woonachtig 
in Nederland.  

4.2 Resultaten 

In de enquêtes zijn 8 vragen beantwoord. De antwoorden zijn in een analyseschema aan elkaar 
gekoppeld zodat de verschillende resultaten naar voren kwamen.  
 
Vraag 1: In welke leeftijdscategorie valt u? 

 

 
Vraag 2: Weet u dat er activiteiten georganiseerd worden voor mantelzorgers zoals u? 

 

 

 

 

2 6

8

3

3

9

5

4

LEEFTIJDSCATEGORIE MANTELZORGERS 
STEENWIJKERLAND

30- 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65 66-70 71-75 75+

37

3

BEKEND MET DE ACTIVITEITEN

Ja Nee
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Vraag 3: Vindt u de activiteiten die georganiseerd worden goed/leuk? Graag uitleg. 
Over het algemeen zijn de mantelzorgers uit Steenwijkerland tevreden met de activiteiten. De 
mantelzorgers die een reactie onder de vraag hebben gegeven, zijn aanwezig geweest bij een 
activiteit. De mantelzorgers vinden de activiteiten afwisselend en voldoende, er kunnen ervaringen 
en ideeën met elkaar gedeeld worden en ze vinden het gezellig. Andere mantelzorgers reageren dat 
ze te weinig tijd hebben om langs een activiteit te gaan, omdat ze 24/7 met hun mantelzorgtaak 
bezig zijn.  
 
Vraag 4: Hoe vaak gaat u naar zo’n activiteit? 
Uit de enquête is naar voren gekomen dat van de 40 mantelzorgers er maar 1 altijd komt, 4 daarvan 
geven aan veel te komen en de grote meerderheid van 25 mantelzorgers geeft aan er nooit te 
komen.  

 
 
Vraag 5: Op welke manier laat u zich informeren over de activiteiten?  
Op deze vraag hebben de mantelzorgers meerdere antwoorden gegeven. Uit de resultaten kunnen 
we stellen dat de mail en de nieuwsbrief het beste gelezen worden. De activiteiten aangeboden via 
facebook, de krant en de website worden weinig tot niet gelezen.  Waarschijnlijk heeft dit de oorzaak 
omdat over het algemeen de wat oudere mantelzorgers geen facebook hebben en het best lastig is 
om via de website de activiteiten te kunnen vinden. De reden waarom de krant niet gebruikt wordt, 
is onduidelijk. 

 
 
Vraag 6: Wanneer voelt u zich als mantelzorger gewaardeerd?  
De mantelzorgers hebben meerdere keuzen aangegeven op deze vraag. De waardering van €100 
euro vinden mantelzorgers het beste. Toch vinden sommige mantelzorgers €100 euro nog te weinig 
voor de zorg wat ze bieden. Een aantal mantelzorgers beschrijven dat ze zich gewaardeerd voelen 
wanneer de personen waarvoor ze zorgen, gelukkig zijn.  
 

1

4

9

23

3

BEZOEK AAN ACTIVITEITEN

Altijd Veel Weinig Nooit Geen reactie

24

3

1

21

2

INFORMEREN ACTIVITEITEN

Mail Website Facebook Nieuwsbrief Krant
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Vraag 7: Welke behoefte(n) heeft u als mantelzorger?  
De mantelzorgers geven aan het meeste behoefte te hebben aan informatie over de wet- en 
regelgeving en respijtzorg. Mantelzorgers willen graag soms wat tijd voor zichzelf en weten dan niet 
wie ze moeten inschakelen om hun zorgtaak kort over te nemen. Dit is ook terug te lezen in de 
reacties die de mantelzorgers bij het kopje ‘anders’ konden noteren. Daarnaast vindt de 
mantelzorger waardering ook zeer belangrijk.  
 

 

Vraag 8: Wanneer/waarmee bent u als mantelzorger in Steenwijkerland geholpen, zodat u de zorg 
kan blijven geven? 
Over het algemeen lijken de antwoorden van de mantelzorgers op de bovengenoemde vraag op 
elkaar. Wat veel naar voren komt, is de behoefte om andere dingen naast de zorg te kunnen doen. 
Mantelzorgers weten alleen niet goed hoe ze de zorg aan iemand anders tijdelijk kunnen overdragen. 
Daarnaast worden antwoorden gegeven zoals een vangnet, een maatje om mee te praten en de 
aandacht van iemand anders voor de mantelzorger zelf. Mantelzorgers hebben de behoefte dat 
iemand aan hun vraagt hoe het gaat, zodat zij ook gezien worden. Ook vragen een aantal 
mantelzorgers zich af of er extra hulp te regelen valt zoals thuiszorg of aanvulling en ondersteuning 
in de zorg. Tot slot komt tijd en gezondheid naar voren. Zolang die twee punten er zijn is het te doen!  
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15

5

11

WANNEER GEWAARDEERD ALS 
MANTELZORGER?

Bij waardering €100-, Complimenten De activiteiten die aangeboden worden Anders namelijk

7
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1
3
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BEHOEFTE MANTELZORGER

Ontmoeting Informatie over wet en regelgeving Cursussen over mantelzorg o.i.d.

Voorlichtingsbijeenkomsten Respijtzorg Afleiding

Waardering Anders,
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Vraag 9: Heeft u nog tips/feedback/positieve punten voor Sociaal Werk De Kop? Dit mag gaan over 
de vragen die hierboven gesteld zijn, maar ook over andere punten waar u als mantelzorger 
tegenaan loopt. 
Op dit onderdeel zijn vrijwel geen tips of feedbackpunten naar voren gekomen. Op deze vraag komen 
voornamelijk persoonlijke dingen naar voren. Dingen zoals hoe de zorg anders geregeld kan worden 
en wie ze daarvoor moeten inschakelen. Over het algemeen is iedereen tevreden over hoe 
organisatie Sociaal Werk De Kop werkt. Mantelzorgers zijn blij dat er een mantelzorgnetwerk is en ze 
informatie krijgen via de nieuwsbrief bijvoorbeeld.   
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Hoofdstuk 5: Aanbevelingen 
 

1. Leeftijdscategorie  
 De leeftijd is heel verschillend onder de mantelzorgers van Steenwijkerland. Wat uit 

de enquêtes naar voren kwam is dat de meeste mantelzorgers ouder dan 40+ zijn. 
Van de 40 mantelzorgers die mee hebben gedaan aan dit onderzoek zijn 6 
mantelzorgers jonger dan 40 jaar. 

2. Activiteiten   
 Van de 40 mantelzorgers weten 3 personen niet dat er activiteiten zijn. Deze 

mantelzorgers hebben niet aangegeven waarom ze het niet weten. Wij denken dat 
de manier waarop jullie de informatie verspreiden goed is. 36 mantelzorgers weten 
het namelijk wel. Wat duidelijk naar voren kwam in het onderzoek is dat de 
nieuwsbrief en de mail het beste gelezen worden. De krant wordt zelden gelezen. 
Omdat we van 40 mantelzorgers een reactie hebben verkregen, weten we niet hoe 
de rest van de mantelzorgers hierover denkt. Wel kunnen we uit de verkregen 
enquêtes stellen dat jullie gerust kunnen stoppen met het aanbieden van de 
activiteiten via de krant. Dit ligt natuurlijk ook aan het feit of dit betaald of onbetaald 
is.  

 Over de 40 mantelzorgers gaan maar 7 mantelzorgers altijd of veel naar de 
activiteiten. Het grote aantal van 23 mantelzorgers gaan nooit naar de activiteiten. 
Als antwoord waarom mensen niet naar de activiteiten gaan, is over het algemeen te 
zeggen dat de mantelzorgers hier geen behoefte aan hebben, het niet leuk vinden of 
te weinig tijd hebben door 24/7 druk te zijn met de zorg voor hun zorgvrager.  

3. Website  
 De nieuwe site van jullie is nog niet up to date. We kregen als feedback terug dat de 

mantelzorgers de site onduidelijk vinden. Mensen willen meer informatie lezen op 
jullie website over bijvoorbeeld respijtzorg en activiteiten. Dit staat te weinig tot niet 
vermeld op jullie website. Maar jullie zijn hier al druk mee bezig hebben we gehoord! 

 Mantelzorgers vragen of er een kopje op de website gemaakt kan worden over de 
wet- en regelgeving. Er is hier veel vraag naar. Ze willen weten waar ze terecht 
kunnen met vragen.   

 Als reactie op hoe mantelzorgers het ‘werk’ kunnen volhouden, krijgen we van 
sommige te horen dat ze graag een lotgenoot willen voor hun zorgvrager. De vraag 
van hun is of jullie een lot genootschap kunnen organiseren of een kopje kunnen 
maken op de website naar organisaties die dit eventueel wel organiseren.  

4. Mail  
 We hebben van een aantal oud-mantelzorgers een paar boze mailtjes teruggekregen 

dat hun zorgvrager onlangs overleden is. Meerdere malen hebben ze al laten weten 
dat ze uitgeschreven willen worden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Een 
reminder.  

5. Respijtzorg  
 We merken dat mantelzorgers belang hebben bij respijtzorg. Velen geven aan 24/7 

bezig te zijn met het mantelzorgwerk en daardoor weinig tot niet aan hun eigen tijd 
en behoeftes komen. Daarin is respijtzorg een mooie oplossing en raden wij dit ook 
zeker aan. Het is belangrijk om te beginnen met een informatiemiddag met uitleg 
hierover. Vervolgens kunnen jullie een globale meting uitvoeren over wie hier echt 
belang bij heeft. Indien de behoefte groot is kan organisatie Sociaal Werk de Kop dit 
verder organiseren. Een aandachtspunt: respijtzorg moet wel door ‘professionele’ 
organisaties/mensen opgepakt worden.  
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Als laatste hebben wij nog een tip voor jullie. Onze minor ouderenzorg is helaas afgelopen. Vanaf 
volgend jaar starten nieuwe studenten aan deze minor. Dit onderzoek heeft een mooie opzet 
gekregen, maar is zeker nog niet klaar. Wij hebben van de 1200 geregistreerde mantelzorgers maar 
40 mensen bereikt. Om het onderzoek zo representatief mogelijk te maken, raden wij aan om het 
onderzoek uit te breiden door een volgende groep studenten.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Enquête  
 

 
 
 
De enquête gaat over de behoeften van mantelzorgers in Steenwijkerland. Uw antwoorden helpen 
beleid en activiteiten gericht op mantelzorgers vorm te geven. U mag het antwoord vet gedrukt 
maken.  
 

1. In welke leeftijdscategorie valt u? 

o 30- 

o 30-34 jaar  

o 35-39 jaar 

o 40-44 jaar 

o 45-49jaar  

o 50-54jaar 

o 55-59 jaar 

o 60-65 jaar  

o 66-70 jaar 

o 71-75 jaar 

o 75+ 

 

2. Weet u dat er activiteiten georganiseerd worden voor mantelzorgers zoals u? 

o Ja (ga verder naar vraag 3) 

o Nee (ga verder naar vraag 6) 

 

3. Vindt u de activiteiten die georganiseerd worden goed/leuk? Graag uitleg. 

o Ja 

o Nee 

o Waarom wel of niet? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Hoe vaak gaat u naar zo’n activiteit? 

o Altijd 

o Veel 

o Weinig 

o Nooit 
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5. Op welke manier laat u zich informeren over de activiteiten?  

o Mail 

o Website 

o Facebook 

o Nieuwsbrief 

o Krant 

 

6. Wanneer voelt u zich als mantelzorger gewaardeerd? 

o Bij waardering van €100-, euro 

o Complimenten 

o De activiteiten die aangeboden worden 

o Anders namelijk: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Welke behoefte(n) heeft u als mantelzorger? 

o Ontmoeting 

o Informatie over wet & regelgeving 

o Cursussen over mantelzorg o.i.d. 

o Voorlichtingsbijeenkomsten 

o Respijtzorg 

o Afleiding 

o Waardering 

o Anders namelijk, 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Wanneer/waarmee bent u als mantelzorger in Steenwijkerland geholpen, zodat u de zorg 

kan blijven geven?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. Heeft u nog tips/feedback/positieve punten voor Sociaal Werk De Kop? Dit mag gaan over de 

vragen die hierboven gesteld zijn, maar ook over andere punten waar u als mantelzorger 

tegenaan loopt. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête. We nemen uw antwoorden mee en 

gaan hier zeker wat mee doen! 
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Bijlage 2: Analyseschema 

Analyse enquêtes 

Vragen uit de enquêtes Turven + antwoorden 

Vraag 1 Zie bijgevoegd cirkelgrafiek in bijlage 3 

Vraag 2  

Ja IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Nee III 

Vraag 3  

Ja IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Nee I 

Uitleg 1: GR 
2: Afwisselende activiteiten voor kinderen en volwassenen 
3: GR 
4: Nog niet geweest. 
5: GR 
6: GR 
7: GR 
8: Op deze manier kunnen ervaringen uitgewisseld worden en ideeën met elkaar gedeeld worden. 
9: Ik ben in principe niet bij zulke activiteiten aanwezig, omdat ik daar persoonlijk geen behoefte aan 
heb. Maar het is wel fijn voor de mensen die wel behoefte aan hebben.  
10: - 
11: Heb me daar nog nooit goed in verdiept. Soms staat er wel een activiteit die mij aanspreekt, maar 
wegens gebrek aan tijd doe ik hier niets mee. Naast het mantelzorgen heb ik mijn gezin en werk.  
11: GR 
12: Ik kom er weinig, maar dat ligt niet aan jullie programma, want als ik op de lijst kijk is er veel 
variatie.  
13: Hetgeen wat ik tot nu toe heb meegemaakt is voor mij voldoende.  
14: GR 
15: GR 
16: GR 
17: Ik maak daar geen gebruik van. Ik verzorg mijn vrouw 24/7 waardoor ik ergens alleen na toe kan 
als ik respijtzorg heb.  
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18: GR 
19: GR 
20: Heel goed dat het georganiseerd wordt, ik ben niet altijd in de gelegenheid om te gaan.  
21: Ik ben er nog nooit geweest.  
22: Ga niet naar activiteiten.  
23: Omdat ik zelf in Leeuwarden woon en de combinatie werk, sociaal maatschappelijk betrokkenheid 
en mantelzorg veel tijd kost, heb ik geen tijd om bij jullie activiteiten aanwezig te zijn. Wel vind ik het 
heel leuk om de nieuwsbrief van jullie te ontvangen en te lezen wat jullie allemaal organiseren en 
doen. De nieuwsbrief stuur ik ook altijd door naar mijn ouders waar ik mantelzorger ben. Jullie zijn 
zeer actief en dat ik als mantelzorger prettig om te ervaren, ook al maak ik geen gebruik van de 
activiteiten. Alleen al de nieuwsbrief ontvangen is positief.  
24: GR 
25: GR 
26: Vind het goed al voel ik mij niet mantelzorger genoeg om heen te gaan.  
27: GR 
28: Zelf ben ik een beetje autistisch net zoals mijn man. Daardoor zijn de activiteiten te druk voor ons.  
29: Nooit bezocht. 
30: Spreekt mij niet zo aan.  
31: Het is heel wisselend maar je moet wel in de gelegenheid zijn om er aan deel te nemen. 
32: GR 
33: GR 
34: GR 
35: Gezelligheid met elkaar. 
36: GR 
37: GR 
38: wij gaan alleen naar de bijeenkomsten die direct vanuit Meenthehof georganiseerd worden en 
voor en over alleen onze moeder en omgeving gaan. Dat is voor ons voldoende 
39: Op zich leuke activiteiten maar niet iets wat bij mij past.  
40: Ik ga er te weinig naartoe om hier een mening over te geven 

Vraag 4  

Altijd I 

Veel IIII 

Weinig  IIIIIIIII 
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Nooit  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Vraag 5  

Mail IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Website III 

Facebook  I 

Nieuwsbrief IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Krant II 

Vraag 6  

Bij waardering van €100,- euro IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Complimenten IIIIIIIIIIIIIIII 

De activiteiten die worden aangeboden IIIII 

Anders namelijk 1: Weten dat degene voor wie ik zorg het fijn vindt en zo nog een beetje kan genieten. 
2: GR 
3: Mantelzorg doe je met je hart. 
4: GR 
5: GR 
6: GR 
7: GR 
8: Als ik meerdere keren hoor dat ze ongelofelijk veel van me houd, dan smelt mijn hart. Daar doe je 
het toch voor.  
8: GR 
9: GR 
10: GR 
11: GR 
12: GR 
13: GR 
14: GR 
15: GR 
16: GR 
17: Als mijn vrouw zich goed voelt.  
18: GR 
19: GR 
20: GR 
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21: GR 
22: Dat we samen goed kunnen en blijven overleggen. 
23: Alle bovengenoemde en vooral door mijn ouders en de buurtzorg die blij zijn met mijn inbreng en 
zorg als mantelzorger.  
24: GR 
25: GR 
26: GR 
27: GR 
28: GR 
29: Als degene die je verzorgd zich prettig voelt.  
30: Mantelzorg is een verdienmodel en mantelzorg is dwang.  
31: Al is die bijdrage laag voor 24/7 voor mantelzorger om te functioneren.  
32: GR 
33: GR 
34: - 
35: GR 
36: GR 
37: GR 
38: GR  
39: Lastige vraag  
40: Wanneer mijn man tevreden is!  

Vraag 7  

Ontmoeting IIIIIIIII 

Informatie over wet & regelgeving IIIIIIIIIIII 

Cursussen over mantelzorg o.i.d. I 

Voorlichtingsbijeenkomsten IIII 

Respijtzorg  IIIIII 

Afleiding IIIIII 

Waardering IIIIIIIIIII 

Anders namelijk 1: GR 
2: Mogelijkheden voor hulp/zorg en welke instanties je kunt benaderen.  
3: Op dit moment nog geen behoefte, wellicht in de toekomst. 
4: GR 
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5: GR 
6: GR 
7: GR 
8: Geen idee. 
9: GR 
10: GR 
11: GR 
12: GR 
13: Dat als ik vragen heb bij 1 punt terecht kan voor mijn vragen.  
14: GR 
15: GR 
16: GR 
17: GR 
18: Ik ben als vrijwilliger actief op diverse gebieden en heb dan respijtzorg nodig. Meestal wordt ik 
geholpen door de familie, indien nodig huur ik de thuiszorg in via de PGB. 
19: GR 
20: GR 
21: GR 
22: GR 
23: Naast dat ik zelf mantelzorger ben bij mijn ouders zijn zij dat ook naar elkaar toe. Mijn moeder 
heeft een lange periode in het ziekenhuis gelegen en toen zij weer thuis kwam heeft mijn vader haar 
verzorgd op de momenten dat ik er zelf niet was. Mijn vader wordt volgende week geopereerd en bij 
thuiskomst zal er een groot gedeelte van de zorg bij mijn moeder liggen, wat dan prettig zou zijn is dat 
er dan iemand kan vervangen, zodat de mantelzorger ook eens in de gelegenheid is om iets leuks 
buiten de deur te doen of afleiding te hebben.  
24: GR 
25: GR 
26: GR 
27: GR 
28: 1 op 1 gesprekken vind ik veel fijner omdat dit meer rust geeft.  
29: Professionele info en hulp met betrekking tot verzorging. 
30: Dat is instanties zijn werk goed zullen doen.   
31: Informatie over vergoeding hulpmiddelen.  
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32: GR 
33: GR 
34: - 
35: GR 
36: GR 
37: GR 
38: zoals nu al gaat. Regelmatig contact met de eerst verantwoordelijke van moeder in de 
zorginstelling 
39: GR  
40: GR 

Vraag 8  

Wanneer/waarmee bent u als mantelzorger in 
Steenwijkerland geholpen, zodat u de zorg kan blijven 
geven? 

1: Ik heb wel sterk de behoefte om andere dingen erbij naast te blijven doen. 
2: Gezien worden/gewaardeerd worden en daarnaast ook contact of het vol te houden is en welke 
mogelijkheden er verder zijn voor ondersteuning.  
3: Op dat moment is een vangnet erg belangrijk. 
4: Zo’n twee jaar. 
5: GR 
6: Aandacht. 
7: Op dit moment heb ik nog geen hulp nodig een financieel compliment is erg mooi, uitjes heb ik 
geen behoefte aan, liever dit geld in complimenten van waardering.  
8: Naast een drukke baan van 40 uur en mantelzorger voor twee verschillen gezinnen te zijn, blijft er 
weinig tijd voor mijzelf over, want dan wacht het huishouden etc. wel weer. De zolder moet worden 
opgeruimd, daar ben ik al aan begonnen, maar het ontbreekt me gewoon aan de energie om het in 
korte tijd te volbrengen. Ik denk dat ik tijd tekort kom, maar ik wil niet klagen met alle zegeningen die 
ik heb. 
9: Op de manier hoe het nu gaat ben ik tevreden. 
10: In contact blijven met andere mantelzorgers.  
11: Thuiszorg: persoonlijke verzorging, ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten en 
schoonmaakhulp (dit zou voor mij nog wel meer mogen). 
12: Aanvulling en ondersteuning in zorg. Zodanig dat het ook geestelijk te dragen valt. Tips over hulp 
bij alleenstaande zieke ouderen, ouderen die niet meer eten, slecht voor zichzelf kunnen zorgen, 
WMO voorzieningen thuis, hoe vraag je dat aan met betrekking tot boodschappen en eten.  
13: Op dit moment red ik het zo nog.  
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14: Ik heb voldoende.  
15: GR 
16: GR 
17: Nog geen behoefte. 
18: Gezond blijven al meer dan 20 jaar verzorg ik mijn vrouw samen met de thuiszorg en dat gaat nog 
steeds voortreffelijk. Zolang ik gezond blijf, houd ik het wel vol. Zo niet dan zou een verpleeghuis mijn 
taak moeten overnemen. Ik heb behoefte aan respijtzorg om mijn vrijwilligerswerk te kunnen blijven 
doen, omdat de zorg steeds intensiever en specialistischer wordt zal dat in de toekomst moeilijk 
worden.  
19: GR 
20: GR 
21: Een vrijwilliger om de mantelzorger op te pakken wanneer ik op vakantie ben. Ik ben enig kind van 
mijn vader van 95 jaar.  
22: Dat een onafhankelijke casemanager ons begeleidt, advies geeft en ondersteunt met hulpvragen.  
23: Respijtzorg/vrijwilliger. 
24: GR 
25: Minder regelgeving. 
26: Geen idee eigenlijk. 
27: Eerder toen er nog een PGB was, voelde ik mij een beetje gesteund omdat mijn man niet alleen 
kan.  
28: De 1 op 1 gesprekken.  
29: Door de hulp van IC zorggroep ONL.  
30: Het zou goed zijn als de gemeente is belangstelling toonde of het wel goed gaat met de zorgvrager 
en of de zorgvrager voldoende zorg ontvangt en zou vragen waar de mantelzorgers mee ondersteunt 
kunnen worden.  
31: Ga ik van de week voor het eerst aanvragen.  
32: Nog geen hulp van buitenaf gehad.  
33: Tijd.  
34: - 
35: GR 
36: Contact met andere mantelzorgers die ook voor kinderen met een lichamelijke beperking leven.  
37: GR 
38: Casemanager dementie makkelijk toegankelijk houden 
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39: Lotgenotencontact  
40: Het gevoel dat wij ook bestaan 

Vraag 9  

Heeft u nog tips/feedback/positieve punten voor 
Sociaal Werk De Kop? Dit mag gaan over de vragen 
die hierboven gesteld zijn, maar ook over andere 
punten waar u als mantelzorger tegenaan loopt. 
 

1: Nee. 
2: Vraag: is het mogelijk om mensen met een gelijke problematiek te bundelen, bijvoorbeeld: 
bijeenkomst/activiteit voor ouders met kinderen met zorg/gedragsprobleem. Ik weet dat het een 
lastige doelgroep is maar tieners hebben ook behoefte aan activiteiten. 
3: Tot nu toe heb ik het nog steeds kunnen redden zonder hulp van buitenaf. 
4: Nee, dit gaat prima zo.  
5: GR 
6: GR 
7: Ik ben niet ingegaan op uitjes, het rijden heen en weer naar mijn moeder die in Steenwijk woont, is 
al genoeg. Dit kost ook geld.  
8: GR 
9: Ga door hoe het nu gaat. Fijn dat de mensen inspraak kunnen hebben.  
10: Neen. 
11: Goed dat er een mantelzorgnetwerk bestaat in Steenwijkerland.  
12: Mijn zieke moeder is alleenstaand en heeft veel zorg nodig wat steeds meer wordt. Hoe pak ik dit 
aan? Moet dit via de huisarts en wat doet de gemeente voor je? Waar en welk loket moet je zijn voor 
aanvraag voor verzorgingstehuis? En wat gebeurd er dan met de WMO? Waar vind ik voorlichting over 
goede zorg voor mijn moeder. 
13: Houd het allemaal op 1 punt.   
14: Geen. 
15: Ik zou graag een lotgenoot ontmoeten, mijn man heeft MS.  
16: GR 
17: Gaat goed. 
18: De zorg in NL is zeer ingewikkeld georganiseerd en gaat vaak uit van regelingen en budgetten i.p.v. 
de zorgvrager. VOLGENSMIJ TIJD VOOR EEN CULTUUROMSLAG! 
19: GR 
20: GR 
21: GR 
22: GR 
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23: Fijn dat jullie zoveel aandacht besteden aan het zoveel mogelijk tegemoet komen van de 
mantelzorgers en mooie website.  
24: GR 
25: Nee. 
26: GR 
27: GR 
28: Alle autisten hebben een partner die ook wat heeft, anders kunnen ze niet samen. Dus graag 
dingen samen organiseren.  
29: Graag meer deskundigheid over het omgaan/professionele hulp dementie bevorderen.  
30: Zie door mij bovengenoemde.  
31: GR 
32: Geen vragen. 
33: GR 
34: - 
35: GR 
36: lijken hier in Steenwijkerland geen lichamelijke beperkte mensen te wonen. Dit mis ik wel. Maar 
mijn dochter ook. Er is niet eens een rolstoelsport. 
37: GR 
38: GR  
39: GR 
40: Tevreden zoals het nu gaat.  
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Bijlage 3: Cirkelgrafiek leeftijdscategorie 
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