
 

 

Business case Informele zorg 
Een goed samenspel met informele zorg draagt bij aan de doelmatigheid en kwaliteit van 

dienstverlening van zorgorganisaties. Maar waaruit bestaat die bijdrage precies en wat 

voor investeringen zijn daarvoor nodig? Vilans ontwikkelde een rekenmodel dat zorgorga-

nisaties zicht geeft op de kosten en baten van de participatie van mantelzorgers, familie, 

het sociale netwerk en vrijwilligers. Het levert belangrijke managementinformatie op, 

waardoor u weet waar u als zorgorganisatie staat en hoe keuzes kunnen uitpakken. 

 

Informele zorg in beeld 
Informele zorg is zorg en ondersteuning die 
mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden 
en vrijwilligers verlenen aan mensen die dat 
nodig hebben, zonder daarvoor aanspraak te 
maken op betaling van loon. 
 
We onderscheiden vanwege de juridische 
verschillen twee vormen van informele zorg: 
1. Mantelzorg & familieparticipatie: infor-

mele zorgverleners zijn zelf juridisch 
aansprakelijk voor hun activiteiten. 

2. Vrijwilligerswerk: de organisatie is aan-
sprakelijk voor de activiteiten van de in-
formele zorgverleners. 

 

Investeringen in beeld 
Om de samenwerking met mantelzorgers, 
familie en vrijwilligers goed te laten verlo-
pen, moeten zorgorganisaties investeren. In 
tijd, aandacht, scholing, etc. Vaak lijken 
deze investeringen willekeurig en ad hoc.  
De business case laat zien om wat voor inves-
teringen het gaat en wat ze opleveren. En 
dat is belangrijke informatie voor beleids-
ontwikkeling en sturing. 
 
“Familie mag zo vaak mogelijk komen. Niet 
omdat we het zonder familie niet kunnen 
redden, maar omdat het voor de cliënt zo 
belangrijk is om naasten om zich heen te 
hebben. Dat verbetert de kwaliteit van le-
ven.” 
 

Model voor doelmatigheid en kwaliteit 
De business case geeft antwoord op de vraag 
of investering in informele zorg voor uw or-
ganisatie effecten genereert op: 
 

• De cliënt en zijn omgeving: de tevre-
denheid van cliënten, van mantelzorgers 
& familie, hun betrokkenheid, aantal 
klachten. 

• Medewerkers: tijd voor cliënten, werk-
plezier, tijd voor mantelzorgers & fami-
lie, inzet van vrijwilligers. 

• Kwaliteit van zorg: welbevinden van cli-
enten, zorg en welzijn op maat, scores 
CQ index. 

• Bedrijfsvoering: productiviteit, perso-
neelsinzet, ziekteverzuim, samenwer-
king in het team. 

 
“Zonder vrijwilligers zouden we geen leuke 
dingen binnen- en buitenshuis meer kunnen 
doen voor onze cliënten, zoals voorlezen, 
schilderen of naar de markt.” 

 

Werkwijze 
De Business case Informele Zorg kent twee 
versies: een Business case Mantelzorg & Fa-
milieparticipatie en een Business case Vrij-
willigerswerk. Beide bestaan uit de volgende 
onderdelen. 
 

1. Kwantitatieve vragenlijst 
Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit 
vragen, die inzicht geven in de verschillende 
investeringen en activiteiten van uw organi-
satie rond mantelzorg & familieparticipatie 
en rond vrijwilligerswerk. Tijdsbesteding is 
een belangrijke investering. Daarnaast gaat 
het ook om materiële kosten, bijvoorbeeld 
voor bijeenkomsten, scholing of vergoedin-
gen voor vrijwilligers.  
 

2. Kwalitatief onderzoek 
Om de baten in kaart te brengen geven di-
verse betrokkenen uit uw organisatie via 
stellingen aan in welk opzicht zij winst ver-
wachten van de investering in de relatie met 
mantelzorgers & familie en met vrijwilligers. 
 

Resultaten te vergelijken  
Om inzicht in de betekenis van uw resultaten 
te krijgen, kunt u deze vergelijken met de 
uitkomsten van eerder onderzoek dat Vilans 
in samenwerking met zes zorgorganisaties 
verrichtte. Deze resultaten zijn te vinden op 
www.vilans.nl.   
 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de Business case 
Informele zog en mogelijkheden om het mo-
del toe te passen in uw organisatie? Neem 
dan contact op met Marco van Putten, 
m.vanputten@vilans.nl of Cecil Scholten, 
c.scholten@vilans.nl. 


