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Investeren in participatie van 

informele zorg loont 

“Familie mag zo vaak mogelijk komen. Dat hoeft niet omdat 

we het zonder familie niet kunnen of omdat ze de was 

moeten doen, maar omdat het voor de cliënt zo belangrijk is 

om naasten om zich heen te hebben. Dat is goed voor de 

kwaliteit van zijn leven”. 

“Tevreden mantelzorgers zijn de beste pr voor je huis” 

“Zonder vrijwilligers zouden we geen leuke dingen binnen- 

en buitenshuis meer kunnen doen voor onze cliënten, zoals 

naar de markt gaan of een dagje uit naar de dierentuin”. 



Inhoud presentatie 

• Inleiding:  

– Wat is informele zorg? 

– Waarom een Business case voor Mantelzorg & 

Familieparticipatie en Vrijwilligerswerk? 

 

• Activiteiten 

 

• Resultaten  

 

• Conclusies en vervolg 



Inleiding: wat is informele zorg? 

Informele zorg verwijst naar zorg en ondersteuning die wordt 

verleend door mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden 

en vrijwilligers aan mensen die zorg en ondersteuning nodig 

hebben, zonder daarvoor aanspraak te maken op betaling van 

loon. 

 

Informele zorg is als term vaak gebruikt in relatie tot formele 

zorg. We onderscheiden drie vormen van informele zorg: 

1. mantelzorg 

2. Familie- en netwerkparticipatie 

3. vrijwilligerswerk in de zorg 

 



Definitie: Mantelzorg 

Mantelzorg is langdurende zorg - meer dan drie maanden - die 

niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gebo-

den aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe 

omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit 

de sociale relatie.  

– Mantelzorg wordt verleend vanwege gezondheidsproblemen of beper-

kingen en kan duren tot in de terminale fase. 

– Mantelzorg varieert van huishoudelijke  en praktische hulp, persoon-

lijke verzorging, begeleiding tot emotionele steun. 

– Mantelzorg stopt niet als zorgvrager naar een verzorgings- of verpleeg-

huis verhuist. 

 



Definitie: Familie- en netwerkparticipatie 

Minder intensieve en/of onregelmatige zorg en ondersteuning 

die familieleden en/of andere bekenden uit het sociale net-

werk bieden aan naaste waar ze persoonlijke relatie mee 

onderhouden. Of aan de mantelzorger, zodat deze voor de 

naaste kan zorgen.  

– Meer in ‘tweede lijn’ in vergelijking met mantelzorgers. 

– Familie- en netwerkparticipatie is minder vanzelfsprekend in zorgorga-

nisatie. Beroepskrachten moeten meer moeite doen om hen blijvend of 

opnieuw te betrekken bij ondersteuning/zorg aan naaste. 

– Familie, buren en vrienden kunnen ook betrokken raken bij andere 

cliënten.  

 



Definitie: Vrijwilligerswerk in de zorg 

Werk dat in enig georganiseerd verband wordt verricht ten 

behoeve van anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, 

geleverd door mensen die - bij aanvang van hun werkzaam-

heden - geen persoonlijke betrekking hebben met de cliënt. 

Daarbij maken zij geen aanspraak maken op betaling van loon. 

 

Vrijwilligerswerk: 

– Is gericht op welbevinden van cliënten 

– Biedt mogelijkheid van (extra) tijd en aandacht 

– Levert bijdrage in vorm van hand- en spandiensten 

– Is geen professionele hulpverlening 

– Brengt ‘buiten binnen’ 

 



Grijze gebieden 

Het onderscheid tussen mantelzorg, familie- en netwerkparti-

cipatie  en vrijwilligerswerk is niet altijd even duidelijk. Zo 

zijn er mantelzorgers die niet alleen voor hun moeder zorgen 

bij het middageten, maar ook even andere cliënten begelei-

den. Voor hun eigen moeder zijn ze mantelzorger, maar voor 

de andere cliënten vrijwilliger.  

 

Ook het onderscheid tussen mantelzorg en familieparticipatie 

is niet zwart-wit. Wanneer een familielid steeds meer doet, 

wordt hij/zij eigenlijk meer mantelzorger. Maar een familielid 

kan bijvoorbeeld ook de mantelzorger ondersteunen, zodat die 

de zorg vol kan houden. 

 



Waarom een business case? 

Mantelzorgers, familie- en netwerkleden onderhouden betekenisvolle rela-

ties met hun naaste. Ook als die zorg nodig heeft. Maar dat gaat niet van-

zelf en niet zonder steun. Dat geldt ook voor vrijwilligers in de zorg. De in-

vesteringen die hiervoor worden gepleegd, lijken nogal willekeurig. En er 

is nooit expliciet naar doelmatigheid van deze investeringen gekeken. Bo-

vendien wordt er nog niet op grote schaal geïnvesteerd in de relatie met 

informele zorg.  

 

Via deze business case willen we verkennen welke investerin-

gen in de relatie met informele zorgverleners gedaan worden 

en wat dit oplevert. Dit levert managementinformatie op voor 

bestuurders. Hiermee zijn bestuurders in staat  keuzes te ma-

ken hoe zij bewuster en actiever kunnen investeren in de re-

latie met informele zorgverleners. 

 



Vragen business case 

• Wat zijn die investeringen? 

• Wat is regulier (wat hoort bij de normale taken) en wat 

is extra?  

• Wat levert dat op? 

• Wat zou er gebeuren als je zou stoppen met investeren 

in informele zorg? 

 

Kortom: In hoeverre loont het om te investeren in de 

relatie met informele zorgverleners? 

 



Model voor doelmatigheid 
De business case geeft antwoord op de vraag of de investering 

in relatie met informele zorg effecten genereert op: 
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Methode business case I 

Combinatie van literatuuronderzoek, kwantitatief en kwalita-

tief onderzoek 

Kwantitatief: 
– Samen met de deelnemers stelden  we een vragenlijst op. De vragenlijst  

geeft inzicht in de verschillende activiteiten die de organisatie rondom man-

telzorg, familie- en netwerkparticipatie en vrijwilligerswerk onderneemt. 

– Al deze activiteiten zijn omgezet naar een bepaalde tijdbesteding per week. 

De deelnemende organisaties moesten hiervoor zo goed mogelijk inschatten 

hoeveel tijd medewerkers aan de verschillende activiteiten besteden.  

– Naast tijdsbesteding zijn ook materiële kosten in kaart gebracht (zoals ver-

goedingen voor vrijwilligers, kosten voor bijeenkomsten) 

– De vragenlijst is in nauw overleg met de controller ingevuld.  

– De totale kosten hebben we vervolgens gedeeld door de eenheid waarop de 

kosten het meest betrekking hebben (meestal het aantal cliënten, maar ook 

het aantal mantelzorgers, familie- en netwerkleden en vrijwilligers).  

 



Methode business case II 

Kwalitatief: 

– Om de baten in kaart te brengen is er een aantal stellingen gemaakt, 

waarin (op basis van een vijfpuntsschaal) de betrokkenen konden 

aangeven in welk opzicht zij winst verwachten van investeren in de 

relatie met informele zorg. 

– Na het invullen van de vragenlijst zijn teamleiders en coördinatoren 

vrijwilligerswerk geïnterviewd over hun antwoorden op de stellingen 

en is doorgevraagd naar hun ervaringen. 

– Deze resultaten zijn vervolgens verwerkt om specifieke baten van 

investeren in informele zorg zoveel mogelijk te kwantificeren (op 

basis van aannames). 

 



Uitvoering 

• Literatuursearch kosten en baten van informele zorg 

• Interviews met zes organisaties: 

– 2 op het gebied van mantelzorg 

– 2 op het gebied van familieparticipatie 

– 2 op het gebied van vrijwilligerswerk 

• Enkele teamleiders en coördinatoren vrijwilligerswerk van  

1 of 2 locaties per organisatie de vragenlijsten in over de 

kosten en baten.  

• Zij zijn vervolgens telefonisch hierover geïnterviewd en ver-

slagen zijn uitgewerkt en geanalyseerd. 

• De analyse van de resultaten zijn besproken tijdens een ge-

zamenlijke bijeenkomst met de deelnemers. 

 



Resultaten literatuurresearch 
• Niet of nauwelijks referenties over kosten 

• Wel over baten 

 



Literatuurresearch:  

baten van mantelzorg I 

De economische waarde van mantelzorg bedraagt miljarden:  

• Mantelzorgers verlenen 60 tot 80% van alle zorg (thuis en in zorgorganisa-

ties).  

• Als je mantelzorgers zou uitbetalen voor hun werk, kost dat de samen-

leving 3 tot 7 miljard euro per jaar.  

• De mantelzorger weet vaak meer over de cliënt dan de organisatie. Hun 

informatie helpt om verantwoorde zorg te geven. Dat is zeker belangrijk 

als de cliënt zelf zijn wensen en behoeften niet goed kan verwoorden.  

 



Literatuurresearch:  

baten van mantelzorg II 
Cliënten zijn gebaat bij mantelzorgers: 

• Voldoende informele zorg houdt cliënten langer thuis: opname volgt 

vaak nadat mantelzorg wegvalt. Bijv. na een dusdanige verslechtering 

van de situatie van de hulpbehoevende dat de mantelzorger het niet 

meer aankan of van het plotseling wegvallen van mantelzorg (respec-

tievelijk 37% en 70%).  

• Uit onderzoek naar volhoudtijd van mantelzorgers van thuiswonende 

dementerenden blijkt dat door adequaat casemanagement de opna-

me met 3,7 maanden kan worden uitgesteld. Op macroniveau bij een 

groei van 250.000 dementerenden tot 2050 een besparing aan ver-

pleegdagen van 3,7 x 30 x 250.000 x € 163 (tarief ZZP 5) = 4,5 miljard.  

• Cliënten hebben grotere kans om thuis te sterven als mantelzorgers en 

beroepskrachten goed samenwerken. 

 



Literatuurresearch:  

baten van mantelzorg III 
Voor ouderenzorgaanbieders betekenen mantelzorgers ook 

concreet dat zij ‘handen aan het bed’ zijn.  

Mantelzorgers helpen bij de persoonlijke verzorging in 

verpleeghuizen (somatiek/psychogeriatrisch):  

– 25-31% van de cliënten ontvangt regelmatig persoonlijke verzorging 

van mantelzorgers.  

– Eén op de tien cliënten ontvangt dagelijks hulp van mantelzorgers 

(vooral bij eten en drinken). 

– 59-69% van de cliënten in verpleeghuizen ontvangt hulp van man-

telzorgers bij het verplaatsen.  

 



Literatuurresearch:  

baten van familie- en netwerkparticipatie 
Ongeveer driekwart van de cliënten in de verblijfszorg krijgt 

minimaal eens per week bezoek; ruim 10% van de cliënten 

krijgt één keer per maand bezoek. 

Aandacht voor familie- en netwerkparticipatie kent verschil-

lende voordelen:  

– Het helpt de cliënt om een volwaardige plek in zijn sociale omgeving te 

houden. 

– Familie- en netwerkleden kunnen voor leven in de brouwerij zorgen. Zij 

brengen het sociale leven in de organisatie en zorgen voor sfeer en 

gezelligheid. Cliënten én medewerkers profiteren daarvan. 

– Veel organisaties komen - nu of in de toekomst – handen tekort. De in-

zet van familieleden, buren en vrienden is hard nodig om cliënten 

kwaliteit van leven te bieden. 

 



Literatuurresearch:  

baten van vrijwilligerswerk in de zorg 
• Er zijn 450.000 vrijwilligers actief in de zorg, waarvan 150.000 in zorg-

organisaties. Een ruwe berekening: 

     1 uur vrijwilligerswerk per week (gemiddeld)  

     x 450.000 vrijwilligers  

     x 40 weken per jaar  

     x 14 euro per uur  

     = 252 miljoen euro per jaar. Dat is 6,3 miljoen euro per week. 

• Tabel. Percentage cliënten dat regelmatig hulp van vrijwilligers 

ontvangt: 

 

 

 

• Maatschappelijke waarde: vrijwilligerswerk draagt in sterke mate bij aan de 

vorming van sociale verbanden en betrokkenheid bij de maatschappij. Voor vrijwilligers 

bevordert het werk de sociale participatie en kwaliteit van leven. Bovendien verlicht 

hun inzet de zorgtaken van familie/mantelzorg en de druk op de betaalde zorg.  

 



Business case Informele zorg 

We presenteren de investeringen voor: 

• Relatie met mantelzorgers  

• Familie- en netwerkparticipatie 

• Vrijwilligerswerk in de zorg 

• Gemiddelde investeringen in relatie met informele zorg 

 

Daarna geven we de opbrengsten weer voor: 

• Relatie met mantelzorgers  

• Familie- en netwerkparticipatie 

• Vrijwilligerswerk in de zorg 

• Gemiddelde investeringen in relatie met informele zorg 

 



Investeringen in samenwerking met mantelzorg 

Op verschillende manieren investeren organisaties in de rela-

tie met mantelzorgers: 

 



Investeringen in familie- en netwerkparticipatie 

Op verschillende manieren investeren organisaties in familie- 

en netwerkparticipatie: 

 



Investeringen in vrijwilligerswerk in de zorg 

Op verschillende manieren investeren organisaties in vrijwil-

ligerswerk: 

 



Gemiddelde investeringen voor relatie met 

informele zorgverleners 

De gemiddelde investering voor organisaties in relatie met 

informele zorgverleners is als volgt: 

– Met mantelzorg: gemiddeld tussen de €900 en €1.300 per jaar per 

cliënt. 

– Familieparticipatie: gemiddeld tussen de €1.000 en €1.300 per jaar per 

cliënt. 

– Vrijwilligerswerk: gemiddeld tussen de €400 en €1.300 per jaar per 

cliënt. 

Opgeteld bedragen de investeringen in relatie met informele 

zorgverleners tussen de 2.300 en 3.600 euro per cliënt per 

jaar. Dit staat gelijk aan 77 – 120 uur zorg per cliënt per jaar. 

Hierbij gaan wij uit van een gemiddeld uurtarief van €30 

(bruto-salarislasten inclusief  werkgeverslasten). 



Stellingen over opbrengsten 

Wij hebben iedere deelnemende organisaties gevraagd, om 

te reageren op de stelling over de mogelijke voordelen van 

investeren in informele zorg. Per stelling konden zij de vol-

gende mening geven:  

– Helemaal mee eens (score 4) 

– Mee eens (score 3) 

– Niet mee eens (score 2) 

– Helemaal niet mee eens (score 1) 

 

De volgende grafieken geven de scores per onderdeel van 

relatie met informele zorgverleners weer. Alleen de top-vijf 

hoogste scores per onderdeel van de relatie met informele 

zorg is weergegeven. 

 



Baten van samenwerking met mantelzorg 



Baten van familie- en netwerkparticipatie 



Baten van vrijwilligerswerk in de zorg 



Baten gekwantificeerd 

• Uit onze interviews blijkt dat informele zorgverleners ongeveer 5 tot 

10 uur per week aandacht en ondersteuning bieden aan een cliënt.  

• Hoewel dit niet altijd directe zorg is zoals beroepskrachten dit leve-

ren, is er wel sprake van extra ondersteuning die in belangrijke mate 

bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten.  

• Uitgaande van 5 tot 10 uur per week per cliënt aan extra ondersteu-

ning is dit op jaarbasis 250 tot 520 uur die beschikbaar is voor de extra 

ondersteuning van de cliënten. Omgerekend in fte is dit 0,17 tot 0,34 

fte per jaar per cliënt. 

• Gemiddeld heeft één cliënt de volgende informele zorgverleners om 

zich heen: 

• 2 mantelzorgers 

• 4 familie- en netwerkleden 

• 1 vrijwilliger 

 



Storytelling over baten 

In de volgende dia’s geven we citaten weer wat medewerkers 

als opbrengsten zien van de investeringen in relatie met man-

telzorgers, familie- en netwerkparticipatie en vrijwilligers-

werk. 

 



Baten van mantelzorg 

“Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant besteden we best wat tijd 

aan mantelzorgers, maar aan de andere kant levert het ons ook tijd op. 

Als de ‘moeilijke’ meneer niet elke middag zou komen, dan zou me-

vrouw veel meer aandacht claimen van ons”.  
 

“Een goede relatie met mantelzorgers is essentieel. Dat heb je nodig 

voor goede zorg. “Lastige” mantelzorgers zijn slechte reclame voor je 

organisatie. Bovendien zorgen ze voor een daling van het werkplezier en 

toename van het verzuim”.  
 

“Het is voor ons erg fijn dat we veel mantelzorgers hebben die willen 

helpen met eten en drinken. Dan hebben wij meer tijd voor cliënten die 

meer hulp nodig hebben of waar nauwelijks familie op bezoek komt”. 

 



Wat als u zou er gebeuren als u zou stoppen met investeren in de 

relatie met mantelzorgers? 

• Meer ontevredenheid en klachten van mantelzorgers 

• Minder prettig werkklimaat door onbegrip en wantrouwen 

• Langere MDO’s (omdat je dan veel moet uitleggen en waarschijnlijk 

veel vragen krijgt) 

• Minder gelukkige cliënten 

 



Baten van familie- en netwerkparticipatie 

“De afdelingen die getraind zijn, krijgen veel meer complimenten dan 

de niet-getrainde afdelingen. Dat komt doordat de training 

medewerkers veel meer bewust maakt van hun rol bij de verzorging en 

de rol van de familie. Familie op die afdelingen helpt ook vaker mee.” 

 

“Wij kennen geen speciale bezoektijden. Familie en relaties zijn altijd 

welkom als het de cliënt uitkomt. Daartoe nodigen we ze ook uit. 

Meestal gaan ze hun eigen gang. Ze doen mee met activiteiten in de 

huiskamers, gaan met de cliënt op stap, blijven mee-eten. Wie wil kan 

zelf koffie of thee zetten.” 

 



Wat als u zou er gebeuren als u zou stoppen met investeren in de 

relatie met familieleden en andere bekenden van cliënt? 

“Dan zouden alle voordelen die we nu ervaren afnemen. Training is 

hard nodig om te blijven werken aan de verstandhouding tussen 

familieleden en medewerkers.” 
 

“Meer afstand tussen zorg en familie. Minder fysiek bezoek en minder 

meehelpen.” 

 



Baten van vrijwilligerswerk in de zorg 
“Het Haags museum heeft gevraagd of er ouderen mee wilden doen aan 

tentoonstelling. Dat is opgepakt door activiteitenbegeleiding. Ze 

schakelde ook vrijwilligers in. Nu hangen er portretten van onze 

cliënten met hun verhalen in museum. Dankzij de inzet van vrijwilligers 

kan dit.” 

 

“Vrijwilligers doen dingen die anders niet mogelijk zijn. Zo is er bijv. 

een cliënt die graag zelf boodschappen doet. Dit is alleen maar te 

organiseren met de hulp van een vrijwilliger, die met haar mee op stap 

gaat.” 

 



Wat als u zou er gebeuren als u zou stoppen met investeren in de 

relatie met vrijwilligers? 

“Vele activiteiten die nu rondom cliënten worden georganiseerd, zullen 

dan stoppen. Binnenshuis, maar met name ook buitenshuis. Bijv. de 

markt, een dagje uit.” 
 

“Ons mooie ontbijtproject gaat dan niet door. Dat is ongezelliger voor 

cliënten. Ze beginnen de dag dan op een veel minder prettige manier.” 

 

 

 
“Dat zou dramatisch zijn. Cliënten zullen meer in een sociaal 

isolement raken. Ze kunnen hier niet zelfstandig uitkomen. Het gaat 

hier om oudere cliënten, die bijna geen verwanten hebben.”. 



Maatschappelijke baten 

Naast de baten voor zorgorganisaties en cliënten zijn er ook 

baten, die voor de samenleving en overheden van nut zijn, 

zoals: 

• minder overbelaste mantelzorgers, minder zorggebruik van 

mantelzorgers, mantelzorgers die zorg kunnen blijven 

combineren met hun baan; 

• meer sociale samenhang binnen en rondom familie en 

netwerk;  

• vrijwilligers die talenten kunnen (blijven) benutten, 

nieuwe vaardigheden kunnen ontplooien, langer gezond 

blijven, zinvolle tijdsbesteding, opstap naar betaald werk. 

 



Inzicht in doelmatigheid 
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De business case toont aan dat de investering in de relatie 

met informele zorg effecten genereert op: 



Conclusies 
• Investeren in relatie met  informele zorgverleners leidt tot meer 

persoonlijke aandacht voor de cliënt: van de 40% die je normaal 

daadwerkelijk aandacht kunt geven aan de cliënt, kun je na 

investering in informele zorg 60-80% geven. 

 

• Investeren in relatie met informele zorgverleners leidt tot daling 

ziekteverzuim, minder personeelsverloop door minder conflicten 

met familie/vrijwilligers  en prettiger werkklimaat. 

 

• Medewerkers kunnen efficiënter én prettiger werken dankzij goede 

relatie met informele zorgverleners.   

 

• Investeren in relatie met informele zorgverleners leidt tot toename 

zelfstandigheid van beroepskrachten: meer zelf oplossen en minder 

beroep op leidinggevende bij lastige situaties. 

 



Tot slot 
We willen onze hartelijke dank uitspreken aan de organisa-

ties die hebben meegewerkt aan deze Business case 

Informele Zorg: 
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