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1. Rechte tellingen
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Senioren willen graag actief zijn en blijven. In onze gemeente doen mensen vrijwilligerswerk
en wordt er mantelzorg verleend. Ondanks dat hebben we nog steeds te weinig vrijwilligers
en mantelzorgers. Het verschil tussen vrijwilligers en mantelzorgers is dat mantelzorgers
zorgen voor iemand die in zijn of haar omgeving zorg nodig heeft. Vrijwilligers doen dit vaak
voor mensen die ze niet kennen. Ook heeft vrijwilligerswerk niet alleen met zorg te maken,
mensen kunnen op heel veel verschillende manieren vrijwilligerswerk doen.

6 Verricht u zelf vrijwilligerswerk of verleent u mantelzorg?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=91)
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Ja, mantelzorg

Nee, maar voorheen wel
gedaan

Nee

20%
10%
0%
Ja, vrijwilligerswerk

Op vraag "6 Verricht u zelf vrijwilligerswerk of verleent u mantelzorg?" is het meest gekozen
antwoord (53%): "Ja, vrijwilligerswerk".

Toelichting






Je doet of doet het niet. Nu hoor ik van mensen dat ze het eventueel wel eerder hadden willen
doen maar dat ze het niet wisten of kenden.
Na mijn pensionering wil ik, zo ver ik nu kan inschatten, vrijwilligerswerk gaan doen. Mantelzorg
daarentegen niet, ik vind dat te persoonlijk en zou dat alleen bij familie of hechte vrienden willen
en kunnen doen.
Tenminste niet het soort vriwilligerswerk waar u hier op doelt
Vrijwilligerswerk ja, mantelzorg 5 jaar gedaan.
Was langdurig Mantelzorger
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6.1 Om welke reden(en) verricht u vrijwilligerswerk en/of mantelzorg?
(n=53%)
Ik verricht vrijwilligerswerk, omdat (68%):





































Anders dingen niet meer mogelijk zijn
Belangrijk om betrokken te zijn bij je omgeving
Belangrijk voor een levende gemeenschap
Betrokken ben bij de medemens
Een leefbare gemeenschap nodig is
Het belangrijk is de (dorps)gemeenschap bijeen te houden
Het leuk is, voor kontakten zorgt en voldoenig geeft
Het leuk is!
Iets wil doen voor de gemeenschap.
Ik actief mee wil denken en helpen bij de Protestandse kerk
Ik betrokken wil zijn bij de gemeenschap
Ik daar zinvol invulling aan kan geven
Ik dat als een terugbetaling beschouw aan de maatschappij voor alle diensten die ikzelf heb
ontvangen en waar ik nu ik tijd heb iets voor terug doe
Ik dat belangrijk vindt
Ik dat zinvol vind en er voldoening van ondervind
Ik een bijdrage wil leveren aan de gemeenschap
Ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren
Ik het leuk vind
Ik het nodig vind en dan ook zelf mijn steentje moet bijdragen, is overigens niet op mensen
gericht maar op dieren
Ik het nuttig werk vind en het is ook leuk
Ik het prettig vind
Ik iets kan bijdragen aan de gemeenschap en daarmee ook mensen leer kennen.
Ik iets terug wil doen voor de gemeenschap
Ik me nuttig wil maken.
Ik mij graag nuttig wil maken maar ook voldoening te hebben in de gekozen activiteit
Ik sollicitatie plichtig ben
Ik verwacht dat er bepaalde voorzieningen zijn en dan vind ik dat ik ook moet helpen die in
stand te houden.
Ik vind het belangrijk anderen te helpen
Ik voel me sociaal betrokken
Is leuk, en goed voor de samenleving
Je ziet dat je wat kunt doen en wat het voor de mensen betekent en wat je met een klein
beetje voor je medemens kunt betekenen
Leuk vind en graag iets bijdraag
Mensen steunen
Om bezig te zijn
Om een bijdrage te leveren aan de samenleving
Sportief gebied en jongeren (20-40jr) ontmoeten.

Ik verricht mantelzorg, omdat (30%):



De overheid de gezondheidzorg zo uitgekleed heeft dat het niet meer te belaen is.
Familie, dus niet te weigeren
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Help eenzaamheid verlichten.
Het nodig is voor mijn partner
Ik voor mijn ouders zorg
In het verleden mijn moeder en mijn man tot de dood verzorgd.
Mijn moeder anders niet zelfstandig kan blijven wonen
Mijn moeder die nodig heeft
Mijn moeder mijn hulp en vertrouwdheid nodig heeft.
Mijn ouders daar directe behoefte aan hebben, en ik vroeger zelf ok
Mijn vader daarmee(en ik daardoor ook ) gelukkiger is
Mijn vriend een stuk ouder is, en omdat een vriendin erg hulpbehoevend is. ik ben meer een
soort van Buddy voor haar.
Niemand anders hert doet
Normaal vindt
Vrij normaal mensen een plezier te doen

Weet niet (2%)
Toelichting
Ik verricht
vrijwilligerswerk,
omdat:



De zachte waarden in onze maatschappij moeten niet
vercommercialiseerd worden. Als geld binnenkomt verdwijnt zorg

Ik verricht
mantelzorg, omdat:



Ik heb 5 jaar mantelzorg verricht t.b.v. mijn moeder.
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6.1 Om welke reden(en) verricht u geen vrijwilligerswerk en mantelzorg?
(n=17)
Ik verricht geen vrijwilligerswerk en mantelzorg, omdat (88%):















De tijd ons inhaalt
Er geen vraag is in mijn omgeving
Fulltime baan
Gebrek aan tijd
I.v.m. werkzaamheden
Leeftijd en conditie: 81 jaar
Na 13 jaar was ik het even zat
Na ruim 12 jaar de accu leeg is!
Ouders zijn overleden
Ruimte voor anderen
Tegenwerking gemeente
Werk
Werk en gezin te druk
Zie bovenstaande antw. Wel vrijwilligerswerk , geen mantelzorg meer

Weet niet (12%)
Toelichting
Ik verricht geen vrijwilligerswerk en mantelzorg, omdat:



Mantelzorg hielt op bij overlijden ...
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7 Wat zou er volgens u moeten gebeuren, dat meer mensen
vrijwilligerswerk gaan doen of mantelzorg gaan verlenen?
60%
50%

(n=91)

49%
40%

40%
30%
20%
10%

8%
3%

0%
Om meer vrijwilligers en Dit is niet nodig, er zijn al
mantelzorgers te
genoeg vrijwilligers en
activeren moeten we:
mantelzorgers

Dit is onmogelijk

Weet niet

Op vraag "7 Wat zou er volgens u moeten gebeuren, dat meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen of
mantelzorg gaan verlenen?" antwoordt 49% van de respondenten: "Om meer vrijwilligers en
mantelzorgers te activeren moeten we:".

Om meer vrijwilligers en mantelzorgers te activeren moeten we:





















Aan de weg timmeren.
Aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld vaker in het zonnetje te zetten
Actief mensen gaan benaderen waarvan je weet dat men tijd heeft en geschikt is voor de taak
Actiever werven en bekendheid geven aan bestaande behoefte
Als maatschappij hiervoor verlof willen regelen. Tijd is vaak een probleem.
Beter zien hoe mensen hun best doen en niet zo min doen over mensen die naast de.lijn staan.
Om welke rede dan ook
Continue blijven werven, vooral persoonlijk aanspreken
Dat beter faciliteren.
De behoefte en wensen in beeld brengen
De mantelzorgers "vrije" tijd re geven wanneer de mantelzorger daar aan toe is
De pensioenleeftijd omlaag doen
Dit kenbaar (blijven) maken.
Duidelijk maken dat voorzieningen alleen in stand gehouden kunnen worden mbv vrijwilligers en
dat we mantelzorgers nodig hebben om ons zorgsysteem betaalbaar te houden.
Duidelijk maken wat de behoeften zijn.
Duidelijkheid verschaffen wat men kan doen, waar men zich kan aanmelden,aangeven hoeveel
tijd het kost
Een lijst maken met verenigingen en instanties die hulp nodig hebben waarbij en wanneer. Dat
maakt het overzichtelijk en kunnen mensen thuis al bedenken waar ze een steentje aan willen
bijdragen. Vrijwillerers werk is ook een manier om betrokken te blijven en een middel tegen de
eenzaamheid.
Enthousiasmeren!
Er betaalde banen van maken
Flexibel werken ondersteunen
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Flexibele werktijden, meedenkende werkgever
Hen faciliteren
Het belang hiervan onder de aandacht blijven brengen.
Het spannender en interessanter maken
Laat vrijwilligers vertellen over de voldoening, die zulk werk geeft naar beide kanten
Mantelzorg beter financieel steunen en vrijwilligerswerk op een andere manier belonen.
Meer bekendheid, meer promotie. Leuker brengen
Meer betrokken zijn bij de gemeenschap
Meer bysonder verlof dagen
Meer in het nieuws brengen
Meer in kaart brengen wat er nodig is al is dat op bijv. Maasburen te zien maar niet iedereen
gebruikt een computer. Dus waarschijnlijk ook op papier of in huisaanhuis bladen aangeven waar
behoefte aan is.
Mensen meer stimuleren zich in te zetten
Met hulp en begeleiding beschikbaar stellen, andere lasten verlagen zodat er ruimte is
Minder belemmeringen opwerpen voor de organisaties en deze ruimhartig ondersteunen
Misschien wel gebruik gaan maken als werkervaringsplekken van onze inwoners die geen werk
hebben. Het verplichten van tegenprestatie voor hun uitkering.
Op een positieve manier zichtbaar maken wat we al doen (verhalen/foto’s/filmpjes) om mensen
enthousiast te krijgen) met de boodschap dat nog vrijwilligers nodig zijn.
Persoonlijk benaderen en stimuleren
Uitstralen hoe leuk het is. Weliswaar tijd kost, maar ook veel plezier en voldoening geeft.
Vrijstelling geven aan solicitatieplicht. Meer bekendheid aan bijvoorbeel Maasburen geven, waar
organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen vinden
Vrijwilligers en mantelzorgers in diverse media aan het woord laten over wat het voor hen
betekent
Vrijwilligers in het zonnetje zetten
Werven voor concrete, kortdurende activiteiten.
Werven, mensen aanspreken, flyeren. Kraampje op de markt Molenhoek dag, plek bij LOB
Ze overtuigen van het belang van een gezond dorpsgevoel.
Zorgen dat mensen niet teveel hoeven te werken

Toelichting
Om meer
vrijwilligers en
mantelzorgers
te activeren
moeten we:









Dat faciliteren zou eruit kunnen bestaan dat zorgsignalen worden verwerkt in
actie zodat lichte zorgsignalen rondom eenzaamheid een weg kunnen vinden
en tot oplossingen kunnen leiden. Die signalen kunnen komen uit de
zorgverleners die na hun minuten dienst een mens achterlaten waar ze liever
wat meer tijd aan hadden besteed, uit de mantel, uit de buurt en buren.
Zodra duidelijk is dat dergelijke signalen ook tot actie leiden ontstaat er
vertrouwen in het doen van een melding die ook daadwerkelijk tot iets leidt.
Dit moet in je zitten..
Een speciale dag voor de mantelzorger zoals dit nu gebeurd ontlast de
mantelzorger niet van zijn/haar hulp aan de verzorgende. Opvang van de
verzorgende thuis of elders ontlast de mantelzorger voor een dag.
Het moet niet te vervangen zijn door betaalde krachten.
Laat vrijwilligers zien waar ze het voor doen, niet meteen ze op de vingers
tikken met wat wel en niet mag. Stimuleer en waardeer de vrijwilliger
Mensen kiezen bewust voor vrijwilligerswerk als ze daartoe gemotiveerd zijn.
Mantelzorgers hebben vaak geen keuze of zijn erg sociaal bewogen.
7

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Aanbod senioren
Eenzaamheid
Informatievoorziening
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Religie
22 november 2018 tot 04 december 2018
93
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
5 minuten en 1 seconden
6 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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