
Partnerschap tussen  
informele zorg en bedrijven

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers
Mantelzorg en vrijwillige zorg worden beiden onbetaald 

en niet beroepshalve verricht en zijn daarmee vormen van 

informele zorg. Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers 

die gedurende drie maanden per jaar minimaal acht uur per 

week voor een ander zorgen. Zij verlenen langdurige, vaak 

intensieve en onbetaalde zorg voor een persoon waar zij een 

sociale relatie mee hebben: een chronisch zieke partner, een 

gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder, vriend of 

buur. 

Daarnaast zijn 450.000 vrijwilligers werkzaam in de zorg. 

Hiervan verlenen 250.000 vrijwilligers zorg aan mensen met 

een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd in de thuis-

situatie via organisaties voor vrijwillige thuishulp, buddyzorg, 

vriendendiensten, georganiseerde burenhulp of vrijwilli-

gersorganisaties. Vrijwilligers verlenen hulp en zorg in een 

georganiseerd verband. Zij hebben niet op voorhand een 

persoonlijke relatie met degene voor wie ze zorgen. 

Ondersteuning
Dankzij mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen veel 

burgers zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zorg in 

eigen kring ontvangen. Een deel van de mantelzorgers, met 

name degenen die zwaar belast of zelfs overbelast zijn, 

heeft adequate ondersteuning nodig om hun hulp en zorg 

te kunnen uitvoeren. Zij kunnen daarvoor aankloppen bij 

de steunpunten mantelzorg. Ook zorgvrijwilligers moeten 

begeleid worden. Zij worden geworven, gematcht, getraind 

en ondersteund door vrijwilligersorganisaties.

Bedrijven willen investeren
Landelijke cijfers laten zien dat ongeveer 55 procent van het 

midden- en kleinbedrijf (MKB) doet aan maatschappelijk 

betrokken ondernemen (MBO). Zij besteden gezamenlijk 

zo’n 1,75 miljard euro aan maatschappelijke projecten. 20 

procent van de MKB-bedrijven is actief op het gebied van 

welzijn, participatie en zelfredzaamheid. Bij grote bedrijven 

en multinationals ligt dit percentage zelfs op 24 procent. De 

cijfers laten zien dat bedrijven zeker belangstelling hebben 

voor MBO en dat zij zich vaak nauw verbonden met de lokale 

samenleving. 

Wat kunt ú doen?
Als gemeente kunt u een stimulerende rol hebben bij het 

verbinden van deze partijen. U kunt mantelzorgsteunpunten 

en vrijwilligersorganisaties in uw gemeente stimuleren om 

contacten met bedrijven te leggen. Dit kan een manier 

De druk op mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt steeds groter, onder andere 

door vergrijzing, hogere arbeidsparticipatie en veranderingen op het terrein van 

kinderopvang, AWBZ en PGB. Tegelijkertijd wordt flink bezuinigd op de ondersteuning 

van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Deze ontwikkelingen dwingen informele 

zorgorganisaties om op zoek te gaan naar nieuwe partners. Het bedrijfsleven  

biedt kansen!
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zijn om de (financiële) positie van deze organisaties te 

versterken. Als u tegelijkertijd bedrijven stimuleert om 

vanuit maatschappelijke betrokkenheid deze organisaties 

te ondersteunen, kunnen mooie samenwerkingsverbanden 

ontstaan. 

Bijna elke gemeente heeft een intermediair in MBO, een 

professional die bedrijven en maatschappelijke organisaties 

met elkaar in contact brengt. Zij zoeken met elkaar naar win-

winsituaties. De intermediairs werken zonder winstoogmerk, 

maar wel kostendekkend. Met als resultaat: winst voor 

bedrijven, maatschappelijke organisaties én de lokale 

samenleving. U als gemeente kunt in gesprek gaan met deze 

intermediairs over hoe het klimaat voor MBO te stimuleren.

En natuurlijk is een gemeente ook een organisatie en kunt 

u zelf aan MBO doen! Dat kan uw imago versterken en 

een manier zijn om de praktijk van de eigen gemeente met 

andere ogen te zien.

Ons aanbod
MOVISIE heeft voor u allerlei handige informatie verzameld. 

Op www.beursvloer.com vindt u de Toolkit Beursvloer, 

een stappenplan voor bedrijven en voor maatschappelijke 

organisaties. MOVISIE kan organisaties en bedrijven in uw 

gemeente ondersteunen bij het opstellen van een plan van 

aanpak. Wij kunnen ook uw gemeente ondersteunen bij het 

strategisch benutten van de kansen die MBO biedt, zowel 

voor de eigen organisatie als voor het veld van de informele 

zorg. Op www.movisie.nl/betrokkenondernemen vindt u 

hierover meer informatie. Daarnaast kunt u voor vragen over 

MBO en informele zorg contact opnemen met Ilse de Bruijn 

(030 789 21 27, i.debruijn@movisie.nl) van MOVISIE.

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.

Gelijkwaardig partnerschap
De MOVISIE-publicatie Informele Zorg in bedrijf helpt informele zorgorganisaties bij het 

vormen van gelijkwaardige partnerschappen met bedrijven. Voorheen was het zo dat 

ondersteuning uit het bedrijfsleven een vorm van liefdadigheid was en vooral bestond 

uit het doneren van geld. Die tijd is voorbij. Bedrijven willen graag iets terugzien voor 

hun ondersteuning in de vorm van een tegenprestatie, en terecht. De publicatie helpt 

informele zorgorganisaties hun wens richting bedrijven helder te formuleren. Ook helpt 

het hen om de sterke kanten van hun organisatie in kaart te brengen. Voor meer infor-

matie: www.movisie.nl/publicaties.

Informele Zorg in bedrijfHandleiding samenwerken met het bedrijfsleven 

voor informele zorgorganisaties 




