
 

                                    
 

Mantelzorgers kunnen balanceren tussen zorg, werk en tijd voor 
zichzelf (Teylingen)

Mantelzorgers voelen de ruimte en hebben de keuze hun leven in te 
richten zoals ze dat zelf willen (Lisse)

Mantelzorgers hebben zeggenschap over de ondersteuning die zij zelf 
krijgen en medezeggenschap over de zorg die de zorgvrager ontvangt 

(Hillegom)

A Mantelzorgers ervaren steun/begrip 
op de verschillende plekken (thuis, 

hulpvrager, werk, studie, hobby, 
vrienden, zorg) 

% mantelzorgers dat steun 
ervaart (thuis, bij 

hulpvrager/naaste, werk, studie, 
hobby, vrienden, zorg)

aantal bedrijven dat 
mantelzorgvriendelijk 

personeelsbeleid heeft.

B. Mantelzorgers zijn in staat 
om hulp te vragen voor 

henzelf en voor hun naaste

% van de mantelzorgers dat geen 
drempels ervaart om hulp te 

vragen 

% mantelzorgers dat anderen 
vraagt om de zorg over te nemen 

(formele of informele hulp) 

C. Mantelzorgers worden serieus 
genomen door professionals van 

zorg- en welzijnsorganisaties, 
gemeenten en andere betrokken 

instanties

Aantal zorg- en 
welzijnsorganisaties dat 
mantelzorgbeleid heeft.

% mantelzorgers dat aangeeft 
serieus genomen te worden bij 

(het eerste) contact met een 
zorg-of welzijnsorganisatie

% mantelzorgers dat ervaart dat 
hun kennis en ervaring wordt 

meegenomen in de zorg.

D. Het is makkelijk om 
zorg(voorzieningen) en 

(mantelzorg)ondersteuning te 
regelen

informatie op websites en in 
folders is begrijpelijk (B2 niveau 

en vraaggericht)

% mantelzorgers dat ervaart  dat 
je zorg eenvoudig kunt regelen

% werkenden/studenten dat 
bekend is met zorg- en 

verlofregelingen

% mantelzorgers dat bekend is 

met het Wmo loket

E. Mantelzorgers hebben tijd 
voor andere dingen dan zorg 

voor hun naaste

% Mantelzorgers dat ervaart tijd 
te hebben voor andere zaken 

dan zorg voor hun naaste.

Aantal keuzemogelijkheden voor 
de respijtvraag van verschillende 

doelgroepen (Dementie, NAH, 
V.G, L.G, Psychiatrie, Autisme, 

ADHD, Verslaving, voor jong en 
oud.

% mantelzorgers dat ontspanning 
ervaart na gebruik respijtzorg 

F. Mantelzorgers hebben 
voldoende financiële basis 

% mantelzorgers in de 
schulddienstverlening t.o.v. 
totaal aantal mantelzorgers

% van de mantelzorgers dat 
voldoende besteedbaar inkomen 

heeft (uitzoeken def.)

% mantelzorgers dat op de 
hoogte is van financiële 

regelingen

% mantelzorgers dat zich bewust 
is van de gevolgen van 

mantelzorg op hun (besteedbaar) 
inkomen

G. Mantelzorgers hebben inzicht in 

het proces van mantelzorgen en 

het ziekteproces van hun naaste

% mantelzorgers dat ervaart 

voldoende  kennis en 

vaardigheden te hebben om met 

het ziekebeeld  van hun naaste 

om te kunnen gaan

% mantelzorgers dat 

geïnformeerd is over wat ze 

kunnen verwachten aan 

mantelzorgtaken nu en in de 

toekomst

3x 
8x 5x 5x 
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