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De praktijk van het 
mantelwerk

Een onderzoek naar de werkzame  

bestanddelen van het Persoonsgebonden 

Budget in de mantelzorg





Inzicht in sociale interventies 

De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de  

maatschappij. Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert  

het nou eigenlijk op? En hoe kom je daar achter? Sommige beroepen uit de 

sociale sector bestaan al meer dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar 

wijzer geworden? Deze vragen beantwoordt MOVISIE in het vijfjarige project  

Effectieve Interventies. 

Een onderdeel van het project Effectieve Interventies is het onderzoeks-

programma ‘Inzicht in sociale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet 

MOVISIE in samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstituten 

onderzoek in de sociale sector. Het doel van de onderzoeken is tweeledig. 

Enerzijds vergroten ze de kennis over werkzame bestanddelen in de sociale 

sector. Anderzijds bieden ze inzicht in hoe passende kennis over effectiviteit kan 

worden verzameld en de rol die kwalitatief onderzoek daarin kan vervullen. 

Deze onderzoeken starten vanuit de dagelijkse praktijk van de sociale professi-

onal. Door observatie op de werkvloer en interviews met de professional en de 

cliënten, wordt inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. 

Dit rapport is het resultaat van het eerste onderzoek in het door kennis- 

instituut MOVISIE gestarte onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’.
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Samenvatting

Het Departement Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) van de Universiteit 

Utrecht is door MOVISIE gevraagd om een verkennende studie te verrichten 

naar mogelijk werkzame bestanddelen van het Persoonsgebonden Budget 

(PGB) binnen de mantelzorg. Het voorliggende rapport zet de belangrijkste 

resultaten van dit onderzoek uiteen. 

Het PGB is een zorgbudget waarmee langdurig hulpbehoevenden of fami-

lieleden van hulpbehoevenden die als wettelijk vertegenwoordiger optreden, 

zelf de regie voeren over de inkoop en uitvoering van de zorg. Familieleden 

van een hulpbehoevende kunnen ook zichzelf laten inhuren via het PGB. Dit 

zijn dan geen mantelzorgers (meer), maar mantelwerkers die op basis van een 

contractuele overeenkomst zorg verlenen tegen betaling. Deze formalisering 

van de zorgrelatie impliceert dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over 

de inhoud, duur en tijdstippen van de zorgtaken. Wanneer de gecontracteerde 

mantelwerker ook het PGB beheert, vervult deze een dubbele rol; deze is zowel 

budgetbeheerder als zorgverlener. 

We onderscheiden in dit onderzoek mantelwerkers die vanuit positieve 

overwegingen (gevoel hebben voor de zorg, emotionele betrokkenheid) en 

vanuit negatieve overwegingen (geen geschikte alternatieven, sterk moreel 

plichtsbesef) kiezen voor het mantelwerk. Daarnaast is de mate van regie over 

het PGB bepalend voor de zorgrelatie. Zo zijn ‘zorghulpen’ in dienst van de 

hulpbehoevende budgethouder, en zijn ‘zorgcoördinatoren’ de wettelijk ver- 

tegenwoordigers van de budgethouder. Deze categorisering van mantelwerkers 

resulteert in vier verschillende typen mantelwerkers: de onvrijwillige mantel-

zorghulp, de vrijwillige mantelzorghulp, de onvrijwillige zorgcoördinator en 

de vrijwillige zorgcoördinator. Vooral de laatste drie typen komen vaak voor in 

onze steekproef onder dertig mantelwerkers en geven inzicht in de verschillen 

in werkzaamheid van het PGB voor deze typen. 

Om de werking van het PGB in de mantelzorg te onderzoeken zijn diepte-

interviews gehouden met mantelwerkers, in opgaande (ouders) en neergaande 

familielijn (kinderen). Daarnaast zijn ook interviews geanalyseerd van mantel-

zorgers die zonder PGB zorg verlenen. Tevens zijn interviews gehouden met ver-

tegenwoordigers van zes professionele zorginstellingen (gericht op thuiszorg) 

en is hun een reactie op de resultaten van de interviews met de mantelwerkers 

gevraagd. 

De werkzame bestanddelen van het PGB hebben in dit onderzoek betrek-

king op de capaciteit, de kwaliteit en de bescherming van het mantelwerk. On-
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der capaciteit worden de bereidheid en beschikbaarheid van de mantelwerker 

verstaan. Kwaliteit wordt geoperationaliseerd in de geschiktheid van de man-

telwerker om het zorgwerk te verrichten. De bescherming van het mantelwerk 

gaat ten slotte over de waardering, zekerheid en veiligheid die mantelwerkers 

met het PGB kunnen ervaren. 

Uit de diepte-interviews met de mantelwerkers blijkt dat het PGB een ge-

schikt instrument kan zijn om de capaciteit van zorg te vergroten. De vergoe-

ding als zodanig speelt geen tot een marginale rol bij de bereidheid om zorg te 

verlenen, maar draagt duidelijk bij aan de beschikbaarheid van mantelwerkers. 

De vergoeding vanuit het PGB vormt voor de ondervraagde mantelwerkers een 

compensatie voor het inkomensverlies van hun reguliere werk, waardoor de 

zorg voor een naaste een meer centrale plaats kan innemen in hun leven. Het 

PGB kan daarnaast bijdragen aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteit 

van zorg. Zo voelt een deel van de mantelwerkers de behoefte zich te profes-

sionaliseren nu zij betaald krijgen voor hun diensten, hetgeen de kwaliteit van 

zorg ten goede kan komen. Veel van deze mantelwerkers zijn van mening dat 

zij meer zorg op maat kunnen leveren voor hun naaste dan een professionele 

zorgverlener, omdat zij de cliënt dagelijks volgen en snel en flexibel kunnen 

handelen bij een zorgvraag. Ook de persoonlijke betrokkenheid bij de zorgbe-

hoevende zien deze mantelwerkers als meerwaarde voor de kwaliteit van de 

geleverde zorg. 

De ondervraagde professionals zijn het echter niet altijd eens met deze 

uitspraken. Zij geven aan dat het gebrek aan gerichte scholing, controle op het 

mantelwerk en veel voorkomende overbelasting van de mantelwerker risico’s 

vormen voor de kwaliteit van geleverde zorg. Ook zijn zij van mening dat een 

te hoge persoonlijke betrokkenheid kan leiden tot een minder scherpe diag-

nosticerings- en signaleringsfunctie van de mantelwerker. Professionals pleiten 

voor continue afstemming en samenwerking tussen mantelwerkers en reguliere 

zorg, om zo zorg te kunnen blijven delen, de zorgbehoevende niet uit het 

formele zorgcircuit te zien verdwijnen en samen de kwaliteit van de zorg te 

kunnen bewaken.

De ondervraagde mantelwerkers voelen zich met het PGB gesteund om hun 

zorgtaken in te kaderen en af te bakenen. Deze beschermende functie van het 

PGB blijkt vooral belangrijk voor die mantelwerkers die een omvangrijke zorg-

taak hebben en vaak ‘zorgcoördinator’ zijn. Zij kunnen met het PGB grenzen 

stellen aan de ‘vanzelfsprekende’ zorg en emotioneel afstand nemen van het 

veeleisende zorgwerk. Professionals geven aan dat het inhuren van familieleden 

via het PGB vooral voorkeur verdient in veeleisende zorgsituaties die niet alleen 

met professionele zorg opgelost kunnen worden. Hoewel zij het belang van het 

PGB niet afzwakken, zien ze het gebruik ervan toch vooral voor de chronisch 
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belaste mantelwerker weggelegd, wiens leven ingrijpend verandert door de 

zorg voor een naaste. Zij zijn voorzichtig met het toewijzen van PGB-gelden aan 

alle typen mantelwerkers, omdat volgens hen de vanzelfsprekendheid van zorg 

voor een naaste een centrale plaats moet blijven innemen en er geen cultuur 

moet ontstaan waarin niet de mantelzorg zelf, maar de betaling ervan centraal 

komt te staan. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het PGB een waardevol instrument 

kan zijn binnen de mantelzorg, omdat het kan helpen om de informele zorg 

beter in te passen en vorm te geven in het alledaagse bestaan, van zowel de 

zorgbehoevende als het zorgverlenende familielid. Uit het onderzoek blijkt dat 

het PGB werkzame bestanddelen in zich heeft die bij kunnen dragen aan het 

welzijn van de mantelwerker, de zorgbehoevende en de zorg op macroniveau. 

Wel dient er kritisch te worden gekeken naar de mogelijke neveneffecten van 

het gebruik van het PGB, zoals mogelijk misbruik, de dreiging van wegvallen 

van vanzelfsprekende zorg en het gebrek aan controle op de kwaliteit van 

informele zorg. 



De praktijk van het mantelwerk  9  * * * 

Inleiding

Door de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg voor ouderen de komende 

jaren toe, terwijl tegelijkertijd een toenemend personeelstekort in de zorg te 

verwachten is. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is in de ouderenzorg, en 

ook in de zorg voor andere langdurig hulpbehoevenden, gezocht naar alter- 

natieven buiten de reguliere zorgvoorzieningen. Het Persoonsgebonden Budget  

stimuleert burgers zorg in te kopen die aansluit op de individuele zorgbehoef-

te. Hierbij hebben hulpbehoevenden met een PGB (ook wel ‘budgethouders’ 

genoemd) de autonomie en verantwoordelijkheid om zelf hun hulpverleners 

te kiezen en te contracteren. Voor sommige zorgfuncties kan ook niet-institu-

tionele zorg worden aangetrokken bij zelfstandige hulpverleners, vrienden, 

bekenden en/of familieleden. 

De mogelijkheid om informele zorgverleners een financiële vergoeding te 

bieden via het PGB is gecreëerd om keuzevrijheid in de zorg te vergroten, de 

kosten van de zorg te beheersen door competitie tussen zorgaanbieders en het 

afhankelijkheidsgevoel van de zorgbehoevende die een beroep doet op informele 

zorg te verminderen. Het is nooit de bedoeling geweest van de overheid om alle 

informele zorg financieel te gaan waarderen (Driest & Weekers, 1998). Het PGB 

kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan het op peil houden van de informele 

zorg. Dit kan een tweeledige winst genereren: ten eerste is betaalde informele 

zorg aan huis goedkoper dan professionele zorg van de instellingen (argument 

van kostenbesparing). Ten tweede draagt het bij aan de participatiedoelstellingen 

van de Wet maatschappelijke ondersteuning (argument van sociale samenhang), 

omdat informele zorg wordt gestimuleerd en uitval uit het arbeidsproces kan 

worden voorkomen. De financiële ondersteuning van informele zorg kan daarom 

bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van zorg aan huis. 

Dit onderzoek belicht de werkzaamheid van het PGB vanuit het perspectief van 

de informele zorgverlener. Informele zorgverleners worden ook wel ‘mantelzor-

gers’ genoemd. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor een chronisch 

zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste zonder hiervoor betaling te 

ontvangen. De zorg wordt gegeven op basis van een bestaande sociale relatie 

(Timmermans e.a., 2005). Deze definitie van mantelzorg dekt echter niet de la-

ding van de nieuwe categorie mantelzorgers die van de mantelzorg hun ‘werk’ 

maken door betaling uit het PGB. Daarom gebruiken wij in dit rapport de term 

mantelwerker voor mantelzorgers die op basis van een bestaande sociale relatie 

een overeenkomst aangaan om langdurig voor een chronisch zieke, gehandi-
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capte of hulpbehoevende naaste te zorgen, en voor deze diensten uit het PGB 

een financiële vergoeding ontvangen. Van alle mensen met een PGB (126.000 in 

2009) besteedt twee derde het budget uitsluitend of gedeeltelijk aan de beta-

ling van mantelzorg. Het zou dus gaan om circa 84.000 mantelwerkers. Maar dit 

kunnen er ook meer zijn, omdat een budgethouder meerdere mantelzorgers 

tegelijk in dienst kan nemen. Het precieze aantal mantelwerkers ten opzichte 

van het aantal mantelzorgers is niet bekend. Wel blijkt uit het Mantelzorgon-

derzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat 5 procent van de man-

telzorgers een vergoeding voor de zorg ontvangt via het PGB; deze groep kan 

als mantelwerker worden aangemerkt. In dit rapport zal voor deze specifieke 

groep worden onderzocht wat de werkzaamheid is van het PGB - en indirect 

ook voor de hulpbehoevende - in verschillende zorgsituaties. 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke methodische aspecten 

van het PGB werkzaam zijn wanneer dit instrument wordt ingezet om mantel-

zorg financieel te vergoeden. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 

Wat zijn de werkzame bestanddelen van het PGB voor de mantelzorg  

wanneer dit instrument wordt ingezet om deze zorg geheel of gedeeltelijk  

te financieren?

De werkzaamheid van het PGB kan in dit onderzoek betrekking hebben op 

zowel de capaciteit, kwaliteit als bescherming van de door de mantelzorger 

geleverde zorg. De centrale vraagstelling van het onderzoek is daarom verder 

uit te splitsen in de volgende deelvragen:

1. Wat is de betekenis van het gebruik van het PGB in de mantelzorg voor de 

zorgcapaciteit (bereidheid en beschikbaarheid) van de mantelzorg?

2. Wat is de betekenis van het gebruik van het PGB in de mantelzorg voor de  

kwaliteit (geschiktheid) van mantelzorg?

3. Wat is de betekenis van het gebruik van het PGB in de mantelzorg voor de  

bescherming (waardering, zekerheid en veiligheid) van mantelzorg?

Deze rapportage kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 1 wordt een beschrij-

ving gegeven van de beleidscontext van de bijzondere ziektekosten en het PGB. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van literatuur en het bestaand 

empirisch onderzoek naar de betaling van mantelzorg, en worden de begrippen 

capaciteit, kwaliteit en bescherming van zorg geoperationaliseerd. In hoofd-
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stuk 3 wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van mantelwerkers, in 

vergelijking met mantelzorgers. Ook wordt een profiel gegeven van verschil-

lende zorgstijlen van mantelzorgers. In hoofdstuk 4 beschrijven we dimensies 

die bij kunnen dragen aan de capaciteit, kwaliteit en bescherming van het 

mantelwerk. In hoofdstuk 5 geven we de onderzoeksmethode en resultaten 

weer van het onderzoek naar de werkzaamheid van het PGB binnen het man-

telwerk. Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van de reflectie van professionals op 

de betekenis van het mantelwerk in het algemeen en de onderzoeksresultaten 

in het bijzonder. In hoofdstuk 7 sluiten we af met de conclusies en in hoofdstuk 

8 geven we een aanzet voor de discussie en aanbevelingen.
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Bijzondere 
ziektekosten in de 
AWBZ en de Wmo

1

1.1 Ontwikkeling van de AWBZ 

In Nederland bestaat er een collectief zorgverzekeringsstelsel waarin alle 

werknemers premie betalen voor hulp aan zorgbehoevenden. Hiervoor is een 

apart bekostigingssysteem gerealiseerd in 1986: de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ bekostigt zorg voor mensen met een chronische 

ziekte, ouderdomsverschijnselen of een geestelijke of lichamelijke beperking. 

Het AWBZ-stelsel heeft sinds de jaren tachtig veel veranderingen onder-

gaan. Aanvankelijk waren AWBZ-aanspraken vooral gericht op zware genees-

kundige risico’s binnen de intramurale zorg die door vrijwel niemand alleen 

te dragen zijn. In de loop der jaren zijn echter veel vormen van ambulante, 

kortdurende en extramurale (thuis)zorg tot de AWBZ gaan behoren. De AWBZ- 

vergoeding is gebaseerd op de zorg die een zorgafhankelijke persoon nodig 

heeft aan de hand van functies en klassen. In de AWBZ worden vooralsnog (tot 

2009) zes functies onderscheiden: persoonlijke verzorging, verpleging, onder-

steunende begeleiding, activerende begeleiding, verblijf en behandeling. Door 

deze verbreding van de AWBZ zijn de kosten in de afgelopen jaren hoog opge-

lopen en draagt een burger met een modaal jaarinkomen een AWBZ-premie af 

van 320 euro per maand. Omdat de AWBZ-kosten snel stijgen heeft het minis-

terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maatregelen aangekondigd 

om de AWBZ-aanspraken te beperken en te richten op de ‘meest kwetsbare 

groepen’, zoals dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten en ernstig 

psychiatrische patiënten (VWS, 2009).

De veranderingen binnen de AWBZ gaan samen met de vergroting van de 

zelfredzaamheid van burgers. Binnen het kader van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo1) zijn verschillende zorgfuncties overgeheveld naar de ver-

antwoordelijkheid van de gemeenten. Zo is de vroegere AWBZ-functie huishou-

delijke zorg sinds 1 januari 2007 ondergebracht bij de gemeenten en zijn mensen 

met een lichte beperking die begeleiding nodig hebben sinds 2009 aangewezen 

1 Voor informatie over de Wmo, zie paragraaf 1.2. 
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op de Wmo. Voor AWBZ-gerechtigden die al activerende of ondersteunende 

begeleiding ontvingen, vormt 2009 een overgangsjaar waarin zij opnieuw worden 

geïndiceerd. Ook hebben mensen met psychosociale problemen een verminderd 

recht op AWBZ-zorg en moeten zij zich wenden tot de gemeentelijke Wmo-dien-

sten. Binnen de Wmo zijn de overgehevelde AWBZ-rechten omgezet in ‘gunsten’, 

waarvoor de gemeente alleen een compensatieplicht kent als er geen oplossingen 

kunnen worden gevonden in de eigen sociale omgeving (mantelzorg). Tevens is 

het begrip ‘gebruikelijke zorg’ verruimd: dat is de zorg die verondersteld wordt 

door huisgenoten van de zorgbehoevende te worden gegeven. Gebruikelijke zorg 

is zorg waarvoor per definitie geen aanspraak bestaat op publieke middelen (CIZ, 

2005). Huisgenoten maken onderdeel uit van een ‘leefeenheid’ en zijn verplicht 

om te delen in de huishoudelijke taken en kortdurende persoonlijke verzorging 

(< 3 maanden). Vanaf 2009 wordt daarbovenop 1 uur per dag bovengebruikelijke 

zorg als ‘gebruikelijk’ gezien, om de aanspraak op de AWBZ te verminderen. Deze 

geschetste veranderingen laten een duidelijke trend zien waarin aanspraken op 

de AWBZ steeds verder worden beperkt.

Om aanspraak te maken op AWBZ-zorg moet een aanvraag worden inge-

diend bij het Centrum Indicatiestelling Zorg-(CIZ). Dit onafhankelijk indica-

tieorgaan bekijkt de zorgbehoeften van de cliënt en komt vervolgens tot een 

indicatiestelling. Kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychische problemen 

vormen een uitzondering en ontvangen sinds 2005 een indicatie via Bureau 

Jeugdzorg (BJ). In de indicatie (van CIZ of BJ) staat aangegeven of de cliënt 

recht heeft op AWBZ-zorg, en zo ja, wat de aard, omvang en periode van de 

toegewezen zorg is. Na de indicatiestelling kan de cliënt kiezen om de AWBZ-

zorg in natura (ZIN) te ontvangen via de reguliere (thuis)zorg of deze zelf in te 

kopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Voor langdurige opname in 

een verzorgings- of verpleeghuis is geen andere mogelijkheid dan deze zorg in 

natura te ontvangen. 

Het PGB is in de jaren negentig van de vorige eeuw eerst experimenteel 

ingevoerd en is vanaf 1996 een vast onderdeel van de AWBZ-voorzieningen. Zorg 

geïndiceerden hebben sindsdien het recht om te kiezen voor een PGB dat ook 

besteed kan worden aan het financieel vergoeden van informele zorgverleners. 

In toenemende mate worden met het PGB mantelzorgers gecontracteerd, soms 

in combinatie met zorg in natura. In 2007 ontving 10 procent, dat zijn 80.885 van 

zorg afhankelijke personen, een PGB en elke maand worden 2.200 nieuwe bud-

getten aangevraagd. Als die groei zich doorzet zullen er in 2011 ongeveer 190.000 

budgetten worden verstrekt, waarvan twee derde van de budgethouders het PGB 

geheel of gedeeltelijk besteedt aan de financiering van mantelzorg (VWS, 2007). 

Tot en met 2009 kunnen PGB-aanspraken binnen de AWBZ gelden voor persoon-

lijke zorg, verpleging, ondersteunende taken, activerende taken en een kort 
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verblijf in een zorginstelling. Alleen die laatste taak kan niet door een familielid 

of een bekende worden uitgeoefend2. Vanaf 2010 kunnen, na de doorgevoerde 

veranderingen binnen de AWBZ, via het PGB de volgende vier AWBZ-functies 

worden vervuld: 

1. Persoonlijke verzorging; hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan,  

douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan.

2. Verpleging; zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of 

beademing.

3. Begeleiding; zoals ondersteunen, oefenen en toezicht bij matige tot zware 

belemmeringen bij aangaan van sociale contacten, vormgeven eigen leven, 

regelen financiën, voortbewegen in en buitenshuis, en vanwege probleem- 

gedrag, problemen in denken, concentreren en waarnemen, en problemen 

met oriëntatie in tijd, plaats en persoon. 

4. Kortdurend verblijf buitenshuis; weekendopvang, vakantieopvang of logeer-

opvang voor maximaal 104 dagen per jaar. 

(Per Saldo, 2009)

1.2 De Wet maatschappelijke  
ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 in werking 

getreden. In de wet worden enkele bestaande wetten samengevoegd: de Wvg3, 

de Welzijnswet4, en het huishoudelijk verzorgingsdeel van de AWBZ. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning is erop gericht om zelfredzaamheid en 

het sociaal functioneren van mensen die daar moeite mee hebben te herstellen 

of te bevorderen. Er is een grote groep ‘kwetsbare’ burgers in Nederland waar-

voor een redelijke kans bestaat dat ze voor korte of langere tijd ondersteuning 

nodig hebben om zichzelf (weer) te kunnen redden (SGBO, 2006).

2 Voor meer informatie over het PGB, zie par. 1.3.
3 Wet voorzieningen gehandicapten. Deze wet regelde de voorzieningen die ouderen en mensen met een 

beperking nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het ging bij deze wet om rolstoelen en om hulp-
middelen en voorzieningen voor wonen en vervoer.

4 In deze wet werd geregeld wat overheden kunnen doen om het ‘welbevinden’ van mensen te bevorderen. 
Zo kan een gemeente bijvoorbeeld zorgen voor voorzieningen in een wijk of buurt die de leefbaarheid 
vergroten. 
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1.2.1 Aanleiding van de Wmo

In haar memorie van toelichting5 op de Wmo zegt de Kamer het volgende 

over de aanleiding van de Wmo: “De invoering van de Wmo is één van de 

antwoorden van de regering op de vragen waarmee de samenleving als gevolg 

van demografische, sociaal-culturele en sociaal-economische ontwikkelingen 

de komende jaren wordt geconfronteerd. Vergrijzing, culturele integratie, 

individualisering en werkenden/niet-werkenden ratio vragen om een nieuwe 

balans in verantwoordelijkheden, zowel tussen burgers en overheid als tussen 

overheden en ook tussen burgers onderling” (Kamerstukken II, 2004-2005: 2). 

Om deze reden zet de overheid in op het versterken van het sociaal kapitaal 

van burgers6. Ten tweede tracht de overheid de zorgkosten, onder andere die 

van de AWBZ, te beperken.

De Nederlandse regering beoogt met de invoering van de Wmo een krach-

tige sociale structuur te faciliteren waarin zelforganisatie, maatschappelijke 

binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen. Deze 

moet professionele arrangementen van zorg, cultuur, ontspanning en welzijn 

beperken. Het argument hiervoor is dat zulke voorzieningen en preventieve 

ondersteuning beter voldoen aan de wens tot sociale participatie van burgers. 

De overheid neemt aan dat professionele inzet dan gerichter kan plaatsvin-

den en alleen waar dat is vereist. Het collectief verzekeringssysteem AWBZ 

zal daarmee beperkt worden tot mensen met een zeer ernstige en langdurige 

zorgvraag (VWS, 2005).

1.2.2 Doel van de Wmo

Het beleidsdoel van de Wmo is om samenhangend lokaal beleid te ontwikkelen 

om participatie van alle burgers mogelijk te maken en te bevorderen. De uitvoe-

ring hiervan moet dicht bij de burger plaatsvinden door de lokale overheden. 

Het maatschappelijke doel van de Wmo wordt in de memorie van toe-

lichting geformuleerd als ‘meedoen’. Dat meedoen geldt voor iedereen, jong 

en oud, ongeacht zijn maatschappelijke of economische positie, ongeacht of 

iemand beperkingen ondervindt of niet (Kamerstukken II, 2004-2005: 7). Voor 

mensen die niet in staat zijn deel te nemen aan het maatschappelijk leven, met 

wat voor achtergrond of reden dan ook, wil de Wmo ondersteuning bieden. 

5 Kamerstukken II, 2004-2005, 30 131, nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning, memorie 
van toelichting, nr 3.

6 Sociaal kapitaal wordt in deze betekenis opgevat als de kwaliteit van sociale netwerken, evenals de sociale 
steun en vaardigheden die aan deze relaties ontleend worden.
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Dit kan gaan om participatieverhoging, het herstellen van zelfredzaamheid of 

het ondersteunen bij dagelijkse zaken. De bedoeling hierbij is dat particulier 

initiatief een centrale rol speelt, waarbij de gemeentelijke overheid de verant-

woordelijkheid heeft deze ondersteuning te organiseren (VWS, 2005).

1.2.3 Inrichting van de Wmo

Over de inrichting van de Wmo zegt de memorie van toelichting het volgende: 

“De gemeentelijke overheden spelen bij de inrichting van de Wmo een belang-

rijke rol. Daartoe zal, veel meer dan nu het geval is, een samenhangend lokaal 

beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen en welzijn 

én op aanpalende terreinen gevoerd moeten worden. De gemeente zal, binnen 

een richtinggevend wettelijk kader, de ruimte moeten krijgen en verantwoor-

delijkheid moeten nemen om beleid te voeren, zal aangespoord moeten  

worden om resultaten te boeken en zal daarover, aan de burgers in het alge-

meen en aan de burgers die het betreft in het bijzonder, rekenschap moeten 

afleggen” (Kamerstukken II, 2004-2005: 2). Het beleid moet voorts gericht 

zijn op een aantal deelgebieden, de zogenaamde ‘prestatievelden’. Zo betreft 

prestatieveld 4 het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en presta-

tieveld 6 de compensatieplicht om mensen met een beperking hulp te bieden 

(VWS, 2005). In principe is de gemeente vrij om te bepalen of er gewerkt wordt 

met een indicatiestelling of dat alle zorgaanvragen worden toegekend. De 

nationale overheid stelt voor dat gemeenten bij PGB-aanvragen voor huishou-

delijke verzorging de volgende uitgangspunten hanteren:

huishoudelijke verzorging moet noodzakelijk zijn (medisch en sociaal);•	

de mogelijkheden van informele zorg moeten worden meegewogen•	 7;

de aansluiting met de zorg die onder de AWBZ blijft vallen moet goed zijn;•	

de zorg moet betaalbaar zijn.•	

Door het overhevelen van deze huishoudelijke functies naar de Wmo kunnen 

budgethouders zowel een PGB vanuit de Wmo als vanuit het zorgkantoor in het 

kader van de AWBZ ontvangen. 

7 Informele zorg is niet-professionele zorg die door huisgenoten/mantelzorgers kan worden gegeven.
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1.3  Het Persoonsgebonden Budget

Het Persoonsgebonden Budget, waarmee zorgbehoevenden de middelen 

krijgen om zelf zorg in te kopen, is in de jaren negentig tot stand gekomen om 

concurrentie tussen zorgaanbieders te stimuleren, wachtlijsten voor de thuis-

zorg te reduceren, en de cliënt meer alternatieven te bieden voor de standaard-

zorg van de thuiszorginstellingen. Een vraaggericht systeem, in plaats van een 

aanbodgericht systeem, zou bovendien meer ‘zorg op maat’ en samenhang in 

de zorg opleveren. 

In het rapport ‘Zorgen voor later’ uit 1981 pleitte het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) er al voor om de zorgafhankelijke burger de middelen te bie-

den om op een efficiënte manier zorg in te kopen, en niet aangewezen te zijn 

op een standaard zorgarrangement van de overheid. In 1983 werd de roep om 

zeggenschap ook afgegeven door de Gehandicaptenraad, die vond dat zorg- 

afhankelijken met beschikking over eigen middelen snellere en flexibelere zorg 

zouden kunnen realiseren. Tevens werd aangegeven dat met een eigen budget 

mantelzorgers zouden kunnen worden beloond voor hun langdurige en inten-

sieve zorginzet. Naar aanleiding van steeds meer vraag naar eigen keuze- en 

sturingsmogelijkheden in de zorg werd er begin jaren negentig geëxperimen-

teerd met een PGB in de sector verpleging en verzorging. Vervolgens werd de 

regeling uitgebreid naar de gehandicaptenzorg, waarna de andere domeinen 

van de AWBZ-zorg snel volgden (Driest & Weekers, 1998). 

Het PGB is niet meer weg te denken uit de langdurige zorg. De populariteit 

van het PGB is enorm. Steeds meer AWBZ-zorggerechtigden kiezen ervoor om met 

een PGB zelf zorg in te kopen. In 2003 ontvingen 62.500 zorgbehoevenden een 

PGB. In 2006 was dit aantal gegroeid tot 95.000 budgethouders. In december 2007 

waren er 88.473 budgethouders, maar dit betekent geen afname van budgethou-

ders aangezien in januari 2007 de budgetten voor huishoudelijke verzorging naar 

de Wmo zijn overgeheveld. In 2007 zijn juist veel nieuwe budgetten verstrekt (in 

de eerste helft van 2007 per maand 2.200 nieuwe budgetten). Door deze snelle 

toename zijn er begin 2009 in totaal 126.000 budgetten verstrekt. Ook de hoogte 

van het netto budget per cliënt per jaar is gestegen van gemiddeld € 12.305 in 

2004 tot gemiddeld € 14.486 in 2007. Wel worden nieuwkomers steeds strenger 

geïndiceerd en vallen hun budgetten lager uit (gemiddeld € 8.708 in 2007)  

(Ramakers, 2008). Door deze sterke groei heeft het ministerie van VWS een ‘sub-

sidieplafond’ ingesteld, dat voor 2008 1,750 miljoen bedraagt. Dit komt neer op 

ongeveer 10 procent van de totale AWBZ-uitgaven (VWS, 2007; Per Saldo Getal-

lenoverzicht PGB, 2009). 

Het PGB stelt chronisch zieken en gehandicapten in staat om autonoom 

beslissingen te nemen over de te ontvangen zorg. De zorgbehoevende kan 
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zorg inkopen bij reguliere zorgaanbieders, particuliere zorgaanbieders en 

mantelzorgers, of een combinatie hiervan. De budgethouder heeft hierbij een 

onderhandelingspositie en kan, indien de aard en omvang van de zorgbehoefte 

het toelaat, prijs en kwaliteit van potentiële zorgverleners vergelijken.

Naast het feit dat het PGB een langdurig zorgbehoevende meer keuze-

mogelijkheden tussen verschillende zorgaanbieders biedt, kan deze ook een 

meer sturende en leidende rol aannemen in het zorgproces. Deze regierol is 

het grootst wanneer de zorgbehoevende zorg inkoopt bij particuliere zorg-

aanbieders of mantelzorgers. De budgethouder kan zelf bepalen onder welke 

voorwaarden zorg wordt geleverd, en welke partijen hierbij betrokken zijn. 

Dit verandert de zorgrelatie tussen de zorgbehoevende en de hulpverlener(s) 

omdat er eerder en meer onderhandeld zal worden over de zorg dan wanneer 

de zorgbehoevende zorg in natura zou ontvangen (Driest & Weekers, 1998). 

De budgethouder gaat een schriftelijke zorgovereenkomst aan met indi-

viduele zorgverlener(s) of zorgaanbieders. Daarin worden afspraken gemaakt 

over de inhoud, werktijden, looptijd en het loon voor de werkzaamheden. Met 

individuele zorgverleners kan de budgethouder een fictieve dienstbetrekking 

(pseudo werkgever-werknemersrelatie) of een echte diensbetrekking (werk-

gever-werknemersrelatie) aangaan. Met 1e of 2e graads familieleden wordt 

vaak geen echte dienstbetrekking aangegaan, omdat hier geen ‘gezagsrelatie’ 

mogelijk wordt geacht. Dan kan er ten hoogste een opdrachtgever-opdracht-

nemersrelatie bestaan, en dan alleen bij uitwonende familieleden (Belasting-

dienst, 2008). Inwonende familieleden of de partner van de budgethouder vul-

len een zorgovereenkomst in waar geen arbeidsrechterlijke status aan ontleend 

kan worden door de mantelwerker (SVB, 2009).

De budgethouder ziet er als werkgever of opdrachtgever op toe dat de ge-

maakte afspraken worden nagekomen, en verantwoordt de besteding van het 

budget aan het regionale zorgkantoor. Dit is een nieuwe ontwikkeling, waarbij 

het denken vanuit ‘eigen kracht’ wordt gestimuleerd. Zorgbehoevenden 

worden niet langer gezien als ‘passieve’ ontvangers van collectieve zorg, maar 

geven op deze manier actief richting aan hun individuele zorgbehoeften. 

Over het algemeen zijn budgethouders positief over dit verkregen ‘zelf-

beschikkingsrecht’, ook al brengt het budget administratieve lasten met zich 

mee (Oostrik, 2007; Pijl & Ramakers, 2007). Toch zijn er ook kritische geluiden 

te horen over de hyperdemocratisering van de zorg, waarin de ‘zieke’ niet 

langer gewoon ziek mag zijn, maar gedwongen is om op allerlei vlakken actief 

mee te doen en richting te geven aan zijn of haar eigen zorg (Trappenburg, 

2008). Wanneer budgethouders zelf een zorgverlener kiezen, dienen zij ook 

de kwaliteit van de geleverde zorg te bewaken. Echter, zorgbehoevenden zijn 

niet altijd even goed in staat om kwaliteitseisen te stellen, juist ook vanwege 



De praktijk van het mantelwerk  19  * * * 

hun lichamelijke en/of geestelijke ziekte of beperking. Collopy (1988) stelt 

voor om autonomie uit te splitsen in polariteiten. Met name het onderscheid 

tussen negatieve en positieve autonomie is hierbij van belang. Zo kan het PGB 

aangewend worden om bijvoorbeeld ‘geen last te hebben van instanties’. Ook 

kan autonomie worden opgedrongen door instanties, die hulpbehoevenden 

stimuleren om een PGB aan te vragen of die hun diensten alleen nog via het 

PGB aanbieden (Per Saldo, 2009). Positieve autonomie gaat uit van een bewuste 

keuze voor de mogelijkheid om zelf zorg te regelen en autonomie te gebruiken 

om een optimale afstemming van zorg op de eigen zorgbehoeftes te realise-

ren. Alleen in deze laatste vorm kan verondersteld worden dat cliënten actief 

beogen om afgepaste en kwalitatief goede zorg te ontvangen.

De logica van het kiezen, waarbij de cliënt bepaalt welke zorg hij of zij ont-

vangt, biedt de budgethouder veel kansen om zorg in te richten naar de eigen 

inzichten. De logica van de zorg, waarbij een zorgbehoevende de zorg krijgt 

die nodig is, raakt daarbij op de achtergrond. De zorgbehoevende krijgt tevens 

een grote verantwoordelijkheid. Wanneer verkeerde of slechte zorg wordt 

ingekocht door de budgethouder zelf, zijn de gevolgen hiervan ook geïndividu-

aliseerd (Mol, 2006). 
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Het prijzen van 
informele zorg 2

Zoals in de inleiding is uiteengezet, bestaat er een verschil tussen mantelzorgers 

die onbetaald langdurig zorg geven aan een naaste en mantelwerkers (familie-

leden, vrienden en bekenden die hiervoor een structurele vergoeding ontvan-

gen). De betekenis van het nuanceverschil tussen een onbetaalde mantelzorger 

en een betaalde mantelwerker kan groter zijn dan het in eerste instantie wordt 

verondersteld. 

In beide gevallen is de zorgrelatie tussen de zorgverlener en de zorgbehoe-

vende ontstaan op basis van de bestaande sociale relatie. Echter, met het PGB 

kan de informele zorg financieel worden gewaardeerd en hiermee als ‘werk’ 

worden gezien. Betaling van informele zorg voegt een nieuw element toe, 

een ‘prijskaartje’, waarmee informele zorg marktwaarde krijgt (Knijn, 2004). 

Informele zorg, die op basis van gevoelens van plichtsbesef en emotionele 

betrokkenheid wordt gegeven, verandert daarmee van aard. Betaling via het 

PGB kan een regulerende kracht vormen om informele zorg te verkrijgen of te 

behouden. 

2.1 Verandering in de zorgrelatie

Onderzoek naar mantelwerk laat zien dat het prijzen van informele zorg veran-

deringen in de zorgrelatie tot gevolg kan hebben. De relatie tussen de zorgont-

vanger en de zorggever verandert op basis van de contractuele overeenkomst in 

die van (pseudo-)werkgever en (pseudo-)werknemer. Brits onderzoek toont aan 

dat mantelwerkers een grotere verplichting voelen om zorg te geven, wanneer 

zij hier een vergoeding voor ontvangen. Deze vergrote verplichting wordt vaak 

als zeer belastend ervaren door de mantelwerkers (Qureshi & Walker, 1989; 

Qureshi, 1996; Ungerson, 2000). Tevens worden er hogere eisen gesteld aan de 

mantelwerkers door de budgethouder en voelen de mantelwerkers zich minder 

vrij om bepaalde zorgtaken te weigeren (Ungerson, 2004). 

De route naar betaling van mantelzorg kan verschillen. Familieleden en 

naasten kunnen op twee manieren mantelwerker worden. Ten eerste kan 

het zijn dat een mantelwerker nooit onbetaalde zorg heeft verleend aan de 
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zorgbehoevende, maar dit is gaan doen op basis van de daarvoor beschikbare 

vergoeding. Ten tweede kan het zijn dat mantelzorgers die reeds langdurig 

onbetaalde zorg verlenen deze mantelzorg (deels) omzetten in betaald zorg-

werk middels het PGB, om hun zorgwerk te kunnen voortzetten of uitbreiden 

(Ramakers & Van den Wijngaart, 2005). 

De aanbeveling van de nationale overheid om de beschikbaarheid van 

informele, dus onbetaalde mantelzorg mee te wegen bij de toewijzing van 

een PGB is niet vrijblijvend. Het CIZ neemt deze beschikbaarheid mee in haar 

indicatie van de zorgbehoefte van een cliënt. Wanneer een zorgbehoefte wordt 

geïndiceerd, gebeurt dit volgens een zogenaamd ‘trechtermodel’, waarbij be-

staande of mogelijke afdwingbare mantelzorg en voorliggende voorzieningen 

van de zorgbehoefte worden afgetrokken. Wel kan worden aangegeven of de 

zorgbehoevende verwacht dat de bestaande mantelzorg binnen korte tijd zal 

veranderen in omvang. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verandering in de 

draagkracht of beschikbaarheid van de mantelzorger. Deze omstandigheden 

worden meegewogen in het vaststellen van de zorgbehoefte van de langdurige 

zorgafhankelijke. De indicatiestelling heeft dan betrekking op het feitelijke én 

dreigende ‘zorgtekort’ van de cliënt. 

Voor de mantelzorgers is de bepaling van hun rol tijdens het indicatieproces 

een ondoorzichtig proces, waarbij zij in meer of mindere mate betrokken wor-

den. De landelijke vereniging van mantelzorgers en vrijwilligerszorg (Mezzo) 

pleit voor een grotere betrokkenheid van de mantelzorger bij het indicatiepro-

ces, zodat eventuele onvrijwilligheid of overbelasting van de mantelzorger(s) 

meegewogen wordt in het vaststellen van de zorgbehoefte van de cliënt. Nu 

wordt bestaande mantelzorg door de overheid en uitvoerende instanties vaak 

als ‘vanzelfsprekende zorg’ beschouwd, die niet gefinancierd hoeft te worden 

(CIZ, 2005). Volgens Van den Berg en Schut (2003) is dit onverstandig, omdat het 

calculerend gedrag zou uitlokken bij zorgvragers. Zorgbehoevenden zouden 

bestaande mantelzorg kunnen verzwijgen om zo een ruimere indicatie te 

ontvangen, waarmee de mantelzorg ingekocht kan worden. Volgens Van den 

Berg en Schut zou de totale zorgbehoefte moeten worden meegerekend in het 

toekennen van AWBZ-rechten en niet het deel dat nog niet met mantelzorg 

gedekt wordt (Van den Berg & Schut, 2003).

De landelijke vereniging Mezzo pleit tevens voor een grotere inspraak van 

betrokken mantelzorgers bij de indicatiestelling, om zo tot een betere samen-

hang en kwaliteit van geïndiceerde zorg te komen. Immers, de mantelzorgers 

zijn vaak als geen ander op de hoogte van de individuele noden en behoeften 

van de cliënt. Betrokkenheid van de mantelzorger in een vroegtijdig stadium 

van de PGB-aanvraag zou de kwaliteit en samenhang van de zorg ten goede 

kunnen komen (Oudenampsen & Van Vliet, 2003). 
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Het PGB biedt de mogelijkheid om de betrokkenheid van mantelzorgers bij de 

zorgvraag vorm te geven en in te kaderen. Hiervoor is wel meer inzicht nodig 

in de manier waarop mantelzorg wordt gewogen tijdens het indicatieproces en 

wanneer deze voor betaling in aanmerking komt. Wanneer er wordt besloten 

om (bestaande) mantelzorg te betalen uit een PGB, kan echter de vraag worden 

gesteld hoe wenselijk dit is. Om te bezien of het ‘prijzen’ van de mantelzorg tot 

een betere vervulling van de zorgvraag leidt, zullen we verschillende dimensies 

van de zorg nader omschrijven.

2.2  Capaciteit, kwaliteit en bescherming van 
het mantelwerk

Voor langdurig zorgbehoevenden die via het PGB gebruik willen maken van 

informele zorg, is het van belang dat er voldoende zorg verkrijgbaar is (capa-

citeit), dat deze zorg hoogwaardig is (kwaliteit) en dat de zorgverlener het 

zorgwerk langdurig kan blijven doen (bescherming). Als aan deze instrumentele 

en inhoudelijke voorwaarden is voldaan, kan worden gesteld dat de mogelijk-

heden van het PGB optimaal zijn gerealiseerd. De aspecten capaciteit, kwaliteit 

en bescherming geven daarmee inzicht in de wijze waarop mantelwerk via het 

PGB werkzaam kan zijn. 

Met de verkregen zeggenschap via het PGB, is de budgethouder naast het 

kiezen en contracteren van zorgverleners ook belast met de beheersing van 

de kwaliteit van zorg. Verondersteld wordt dat zorg die geleverd wordt door 

familieleden, vrienden en bekenden altijd goed is. Deze veronderstelling kan 

betwijfeld worden vanuit het perspectief van de zorgbehoevende als consu-

ment. Ten eerste is de budgethouder die familieleden, vrienden of bekenden 

contracteert verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en wordt geacht de 

kwaliteit van zorg te definiëren en te beoordelen. Inzicht in wat onder kwali-

teit wordt verstaan door de betrokken partijen is hiervoor nodig. Ten tweede 

verlenen mantelwerkers de zorg niet (primair) op basis van een professioneel 

beroep. Mantelwerkers verlenen zorg op basis van de kennis en ervaring die zij 

hebben met hun hulpbehoevende familielid, maar worden hierbij doorgaans 

niet begeleid door professionals. Kennis en vaardigheden (geschiktheid) van 

mantelwerkers kunnen ontoereikend zijn voor het zorgwerk dat zij verrichten. 

Ten derde kunnen de motivaties om mantelwerk te verrichten onwaarachtig 

zijn. Betaling kan een gevolg zijn van calculerend gedrag aan de zijde van de 

mantelzorger, of juist een teken zijn van de onvrijwilligheid van de mantelzorg. 

Deze motieven betreffen de relatie tussen kwaliteit en capaciteit van de man-

telzorg. Daarom moet het mantelwerk kritisch worden geëvalueerd. Hiervoor 
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is allereerst een begrip nodig van de betekenis van capaciteit, kwaliteit en 

bescherming van het mantelwerk. 

Kwaliteit geeft een beoordeling aan van eigenschappen van zorg (letterlijk: 

de mate waarin iets goed is). Deze beoordeling komt tot stand door een defini-

tie van goede of gewenste kenmerken van zorg. De invulling van wat goed of 

gewenst is, kan verschillen voor de diverse betrokkenen. De zorgbehoevende, 

zorgverlener, directe en indirecte betrokkenen, overheid, beleidsmakers en de 

samenleving geven alle een eigen invulling aan het begrip kwaliteit van zorg. 

Kwaliteit is daarmee een relatief begrip en bestaat in ‘the eye of the beholder’ 

(Cohen, 2006: 237). 

Donabedian (1980) deelt de bij zorg betrokken partijen in drie categorieën 

in: de zorgverlener(s), de zorgbehoevende en de maatschappij. Deze catego-

rieën hebben respectievelijk een technische, geïndividualiseerde en sociale 

definitie van de kwaliteit van zorg. De technische definitie is een omschrijving 

van kwaliteit vanuit de optiek van de professional. Hierbij worden professionele 

methoden gebruikt om het verwachte nut van de zorg te maximaliseren.  

De geïndividualiseerde definitie gaat uit van de wensen en verwachtingen van 

de zorgbehoevende. Kwaliteit wordt hier meestal gemeten in termen van tevre-

denheid met de geleverde zorg. De sociale definitie gaat uit van de opbrengst 

van zorg voor de maatschappij. Hierbij wordt een utilitaristisch perspectief 

gehanteerd waarbij de hoogst haalbare opbrengst voor het individu én de 

samenleving moet worden behaald. 

2.2.1 Verschil tussen mantelzorg en andere zorg

Bovenstaand onderscheid is gemaakt op basis van de medische gezondheids-

zorg. Wanneer eenzelfde indeling wordt gemaakt binnen de betaalde man-

telzorg wordt duidelijk dat de mantelzorg zich onderscheidt van professionele 

vormen van hulpverlening. Ten eerste geven mantelzorgers zorg op basis van 

een bestaande sociale relatie. Ook al kunnen mantelzorgers een beroepsmatige 

achtergrond in de zorg hebben, zij missen wel de autoriteit die professionals 

hebben bij de bepaling van wat goed is voor de zorgbehoevende (Freidson, 2001). 

Bovendien kunnen zwaar belaste mantelzorgers transformeren tot cliënt die zelf 

ondersteuning behoeft. Van der Lyke (2000) geeft aan dat er vaak onduidelijke 

eisen worden gesteld aan mantelzorgers. Aan de ene kant worden ze zelf gezien 

als ‘cliënt’, wanneer de veeleisende zorgarbeid het welzijn en de gezondheid van 

de mantelzorger in gevaar brengt. Aan de andere kant worden zij geacht om te 

professionaliseren, door middel van bijscholing, trainingen, et cetera. Daarom zijn 

mantelzorgers ten hoogste ’quasi-professionals’. 
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Ten tweede verschilt de thuiszorg die de mantelzorger biedt van andere vormen 

van zorg (zoals medische zorg) omdat er vaak geen sprake is van een voortdu-

rende, objectief meetbare verbetering van de situatie van de zorgbehoevende. 

Wanneer er sprake is van chronische hulpbehoevendheid kan er hoogstens een 

mate van tevredenheid over de geleverde zorg bestaan. Ten derde wordt de 

logica van het zorgen, waarbij de professional bepaalt wat goede zorg is, ver-

vangen door de logica van het kiezen, waarbij het oordeel van de individuele 

budgethouder van doorslaggevend belang is voor de definitie van het begrip 

kwaliteit (Mol, 2006). Bovendien kan de cliënt hulp van een familielid prefere-

ren boven professionele hulp en daarmee kwaliteitseisen ondergeschikt maken 

aan de familiaire relatie. 

Het PGB kan een rol spelen bij het ondersteunen van een mantelzorger in 

het ontwikkelen van een bepaalde vorm van kwaliteit van zorg. De schriftelijke 

of mondelinge zorgovereenkomst met een familielid of partner geeft ruimte 

aan het ontwikkelen van duidelijke werkafspraken. Deze kunnen een mantel-

werker stimuleren om gevoelsmatig meer afstand te nemen en meer als formele 

zorgverlener te functioneren. Dit kan uiteindelijk ten goede komen aan de 

kwaliteit van de verleende zorg. 

Samenvattend leidt dit tot de veronderstelling dat vooral de geïndividualiseer-

de definitie van kwaliteit van toepassing is op mantelwerk; de kwaliteitstoets 

wordt gedefinieerd vanuit de cliënt. Echter, kwaliteit is geen eenrichtingsver-

keer. Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen de betrokken partijen: ‘goede zorg 

begint met een goede relatie tussen de cliënt en zijn zorgverlener’ (VWS, 2008: 

1). Kwaliteit kan daarom ook gezien worden als de mate van overeenstemming 

tussen de betrokken partijen over wat goede of gewenste zorg is. Het gaat hier 

om een goede afstemming tussen vraag en aanbod, of anders gezegd, om een 

optimale verhouding tussen enerzijds de gerealiseerde mogelijkheden met het 

PGB en anderzijds het normatief referentiekader van de verschillende betrok-

kenen (Harteloh, 2000: 82). De gerealiseerde mogelijkheden zijn het object 

van beoordeling (de kenmerken van de zorg) en het normatief referentieka-

der gaat over de wensen, verwachtingen en belevingen van de verschillende 

betrokkenen. 

Voor een goede overeenstemming over wat mogelijk én wenselijk is in het 

kader van mantelwerk, zijn verschillende kenmerken van de zorg van belang. In 

dit onderzoek is ervoor gekozen, te werken met dimensies die ontleend zijn aan 

eerder onderzoek onder betaalde mantelzorgers (Grootegoed e.a., 2008) en 

aan het begrip ‘vrijwilligerspotentieel’, waarin de bereidheid, beschikbaarheid 

en geschiktheid van de vrijwilliger centraal staan. De dimensies zijn gebruikt 

om verschillende elementen van de zorgrelatie en de werkwijze van mantelwer-
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kers systematisch te onderzoeken. De dimensies geven inzicht in de werkzame 

bestanddelen van het PGB, vanuit het perspectief van de mantelwerker. De 

gedachte hierbij is dat mantelwerkers volgens verschillende methoden te werk 

kunnen gaan. De dimensies zullen zowel het doel als de weg naar dat doel 

belichten. 

Op basis van een combinatie van de definitie van Harteloh en die van  

Grootegoed zullen we in het vervolg de volgende dimensies van mantelwerk 

onderscheiden: capaciteit, kwaliteit en bescherming. De werkzame bestand-

delen van het PGB voor de mantelzorg beschouwen we als indicaties voor een 

optimale fit tussen de gerealiseerde mogelijkheden en de normen en waarden 

van de betrokken partijen (mantelwerkers, zorgbehoevende, en eventuele 

additionele hulpverleners). In dit rapport zal de waarde van het instrument 

PGB worden bekeken vanuit het perspectief van de mantelwerker. Daarnaast is 

onderzoek verricht onder professionals en is hun visie op de ontwikkeling van 

het PGB onderzocht. Omdat mantelwerkers via het PGB worden ingehuurd om 

het werk van professionals te vervangen of aan te vullen, is het van belang om 

te weten wat de visie van professionals op deze nieuwe vorm van zorg is, in het 

bijzonder als het gaat om de kwaliteit van zorg. 

Om de capaciteit, kwaliteit en bescherming van het mantelwerk te beoordelen 

is allereerst kennis nodig van belangrijke kenmerken en drijfveren van mantel-

zorgers in het algemeen en van mantelwerkers in het bijzonder. In hoofd- 

stuk 3 zal daarom een vergelijking worden gemaakt tussen eigenschappen van 

mantelzorgers en mantelwerkers en zal tevens een typologie worden opgezet 

voor verschillende mantelzorgstijlen. Op basis van deze gegevens zal duidelijk 

worden gemaakt op welke dimensies, die kunnen bijdragen aan de capaciteit, 

kwaliteit en bescherming van mantelzorg, het PGB een instrumentele en/of 

inhoudelijke meerwaarde kan creëren (hoofdstuk 4). Aan de hand van de drie 

deelvragen op pagina 10 (capaciteit, kwaliteit en bescherming van het mantel-

werk) wordt geïnventariseerd wat de werkzame bestanddelen zijn van het PGB 

voor verschillende typen mantelwerkers. 
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Van algemeen naar  
specifiek: kenmerken  
van mantelwerk

3

Om de werkzaamheid van het PGB binnen de mantelzorg 

te onderzoeken, is het allereerst noodzakelijk om te bezien 

wat de specifieke kenmerken zijn van de mantelwerkers in 

verhouding tot mantelzorgers. 

3.1 Wie doet wat voor wie?

Op jaarbasis verlenen rond de 3,5 miljoen mensen in Nederland hulp aan 

hun zieke verwanten, vrienden of buren. In 2007 hebben 1,7 miljoen mensen 

iemand verzorgd met relatief ernstige gezondheidsproblemen (De Boer e.a., 

2009). 5 procent van hen wordt betaald via een PGB en kan dus als mantelwer-

ker worden gezien (gebaseerd op het Mantelzorgonderzoek van het SCP).

De meeste mantelzorgers zijn vrouw (61%), alleenstaand, van middelbare leeftijd 

(tussen de 45 en 65 jaar), zijn niet lager of hoger opgeleid dan de gemiddelde Ne-

derlander en hebben een betaalde baan (71%) voor 1 uur of meer per week of an-

dere werkzaamheden, zoals vrijwilligerswerk (35%) (De Boer e.a., 2009, N=2485).

Van de mantelwerker is 80 procent vrouw, van middelbare leeftijd (gemid-

deld 45 jaar) en het merendeel is gehuwd en heeft kinderen. De mantelwerker 

heeft in driekwart van de gevallen ten hoogste een middelbare of mbo- 

opleiding afgerond. Een derde van de mantelwerkers heeft een opleiding  

gevolgd tot een beroep in de zorg. Van de mantelwerkers heeft 45 procent een 

reguliere baan van gemiddeld 22 uur per week. De mantelwerkers zonder  

andere werkzaamheden naast de zorg (39%), hebben deze werkzaamheden 

in 85 procent (N=44) van de gevallen opgegeven om voor de budgethouder te 

gaan zorgen (Ramakers & Van den Wijngaart, 2005, N=114). 
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Volgens het SCP-onderzoek onder 2485 mantelzorgers, zorgt 20 procent lang-

durig en intensief voor een partner, 40 procent voor een (schoon)ouder en 10 

procent voor een kind (De Boer e.a., 2009). Van de mantelwerkers zorgt bijna 

een derde (31%) voor een kind, 23 procent voor een ouder en slechts 9 procent 

voor een partner (Ramakers & Van den Wijngaart, 2005, N=114). Dit verschil kan 

ermee te maken hebben dat bepaalde typen mantelzorg sneller voor betaling 

in aanmerking komen (zoals de langdurige zorg voor uitwonende ouderen of 

kinderen) dan andere, waarvoor meer ‘afdwingbare zorg’ bestaat (bij inwo-

nende familieleden) volgens de CIZ-criteria. 

Een derde van de mantelzorgers verleent zorg aan hun naaste voor vier uur 

of minder per week, 20 procent tussen 5 en 8 uur per week en de overige 45 

procent geeft 9 uur of meer zorg per week. Het gaat hierbij veelal om emotio-

nele steun en toezicht, begeleiding en huishoudelijke hulp. De omvang van het 

mantelwerk blijkt niet veel te verschillen van die van onbetaalde mantelzorgers. 

De mantelwerkers verrichten gemiddeld 8 uur betaalde mantelzorg en 14 uur 

onbetaalde zorg per week. De aard van de taken betreft vaak begeleiding en 

huishoudelijke en persoonlijke verzorging. De beschikbaarheid van zowel de 

mantelzorger als mantelwerker is flexibel en strekt zich uit over de hele week. 

Wel wordt in het merendeel van de gevallen (63%) het mantelwerk door één 

persoon verricht, terwijl mantelzorgers veel hulp van andere mantelzorgers 

krijgen (Ramakers & Van den Wijngaart, 2005).

3.2 Wat zijn de hulpmotieven? 

De motieven om te zorgen verschillen nauwelijks tussen mantelzorgers en man-

telwerkers. Beiden geven langdurige, intensieve zorg aan een naaste op basis 

van een bestaande sociale relatie. 

De meeste mantelzorgers geven zorg op basis van een gevoel van plichtsbe-

sef, omdat ze het vanzelfsprekend vinden, of uit liefde. Vaak wordt er weinig 

of geen keuzevrijheid ervaren om de zorg op zich te nemen (Timmermans e.a., 

2003). Wanneer mantelzorg wordt gegeven op basis van een sterk verinnerlijkt 

plichtsbesef, kan dit een vorm van ‘altruïsme’ zijn: hierbij ontbreekt enige vorm 

van wederkerigheid of gelijkheid in de relatie met de zorgbehoevende. Een 

eenzijdige toewijding om zorg te verlenen kenmerkt de positie van de mantel-

zorger (Komter, 2003). Wanneer mantelzorg op basis van altruïstische motieven 

plaatsvindt, nemen plichtsgevoelens de overhand en is zorg op basis van affec-

tieve gevoelens vaak een ‘gepasseerd station’ (Isarin, 2005). 

De motivaties van mantelwerkers blijken die van mantelzorgers nauwelijks 

te ontlopen. In een onderzoek van Ramakers en Van den Wijngaart (2005) 
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Het algemene profiel van de mantelwerker ziet er volgens het onder-

zoek van het ITS als volgt uit:

Specifieke kenmerken mantelwerkers 
Gemiddeld geven budgethouders uit het onderzoek op jaarbasis  •	

€ 7.260 uit aan mantelzorg;

in het merendeel van de gevallen (63%) wordt de betaalde mantel-•	

zorg door één persoon verleend;

de zorg wordt in bijna 1/3 van de gevallen verleend aan een kind, •	

gevolgd door zorg aan een ouder (23%);

inhoudelijk gaat het bij betaalde mantelzorg vaak om ondersteu-•	

nende begeleiding, maar ook om huishoudelijke verzorging, per-

soonlijke verzorging, activerende begeleiding en verpleging;

de mantelwerkers zijn even vaak inwonende als uitwonende •	

personen;

mantelwerkers zijn gemiddeld 45 jaar oud, vrouw en gehuwd/•	

samenwonend;

75 procent heeft een lagere, middelbare school of een mbo- •	

opleiding afgerond, en een kwart een hbo- of wo-opleiding.

bijna 1/3 van de mantelwerkers heeft een opleiding gevolgd tot een •	

beroep in de gezondheidszorg;

84 procent van de mantelwerkers gaf al informele hulp aan de  •	

budgethouder voordat hij/zij een PGB had;

de mantelwerker verleent gemiddeld 8 uur per week hulp vanuit  •	

het PGB;

naast de betaalde mantelzorg verleent 71 procent van de •	

mantelwerkers ook nog onbetaalde mantelzorg aan dezelfde 

budgethouder;

voor 80 procent van de mantelwerkers zijn de inkomsten vanuit het •	

PGB een bijverdienste en voor 20 procent de hoofdverdienste;

gemiddeld verricht men 22 uur per week betaalde arbeid naast de •	

betaalde mantelzorg en de zorg voor het huishouden. 

(Ramakers & Van den Wijngaart, 2005)
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blijkt dat betaalde mantelzorg wordt gegeven omdat de zorgbehoevende de 

zorg nodig heeft (48%), uit een gevoel van plichtsbesef (28%), of omdat het 

vanzelfsprekend zo is gegroeid (26%). 15 procent zorgt uit liefde voor zijn of 

haar naaste (N=114). Het merendeel geeft aan dat zij ook zonder betaling (een 

gedeelte van de) mantelzorg zouden blijven geven. Wel moet hierbij aange-

merkt worden dat 84 procent van de respondenten voorafgaand aan het PGB 

al zorg gaf aan de zorgbehoevende. Als eenzelfde onderzoek zich zou richten 

op familieleden, vrienden of bekenden die zijn aangetrokken na verkrijging van 

het PGB, dan zouden de achterliggende motivaties wellicht kunnen verschillen. 

Het PGB biedt mantelzorgers namelijk de ruimte om een ‘kosten-batenanalyse’ 

te maken alvorens de zorg op zich te nemen, of uit te breiden (Van Doorne-

Huiskes e.a., 2002). Doordat betaling een rol kan gaan spelen bij de afweging 

om zorg te verlenen, kan het zijn dat de bereidheid om vrijwillige, onbetaalde 

zorg te verlenen op basis van een intrinsieke motivatie afneemt.

3.3 Belasting

Onderzoek naar mantelzorg in Nederland laat zien dat driekwart van de man-

telzorgers de zorg voor hun naaste als belastend ervaart (N=1016). De mate van 

belasting varieert: 35,6 procent is licht belast (een voortdurend plichtsgevoel), 

27,5 procent is matig belast (problemen met combineren van taken) en 7 procent 

is ernstig belast (te veel verplichtingen). Dit zou neerkomen op zo’n 200.000 

overbelaste mantelzorgers. Mantelzorgers die lange tijd intensief hulp verlenen 

aan een huisgenoot lopen extra risico om overbelast te raken, vooral wanneer zij 

verschillende typen zorgtaken combineren (Timmermans e.a., 2005). De belasting 

kan fysiek, emotioneel en sociaal van aard zijn. De zorg kan fysiek zwaar zijn voor 

de mantelzorger en zijn of haar gezondheid op een negatieve manier beïnvloe-

den. De zorg kan ook negatieve emotionele gevoelens met zich meebrengen. 

Tevens kan de mantelzorger rolconflicten ervaren of zich gehinderd voelen in zijn 

of haar eigen ontwikkeling en in het contact met de buitenwereld. 

Uit een onderzoek naar betaalde mantelzorg, verricht door het Instituut 

voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS), blijkt dat het merendeel van de 

mantelwerkers de zorg niet of nauwelijks als belastend ervaart (63%, N=114). 

Toch voelt 21 procent zich enigszins en 16 procent zich tamelijk tot zwaar belast 

(Ramakers & Van den Wijngaart, 2005). In het geval dat men wel zou willen 

stoppen met hulp verlenen, geldt overbelasting als meest voorkomende reden. 

Het wegvallen van betaling zou in veel mindere mate een reden zijn om te 

stoppen; 86 procent van de mantelwerkers zegt gewoon door te gaan met zorg 

verlenen als zij er niet meer voor betaald zouden worden. 
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1. Onvrijwillige  

 mantelzorghulp

2. Vrijwillige  

 mantelzorghulp

3. Onvrijwillige  

 mantelzorgcoördinator

4. Vrijwillige  

 mantelzorgcoördinator

Mate van regie

Mate van keuzevrijheid

Figuur 1: Typen mantelzorg
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3.4 Zorgstijlen van mantelzorgers 

In de studie ‘Portretten van mantelzorgers’ van het SCP (Kooiker & De Boer, 

2008) wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen mantelzorgers. De 

categorieën mantelzorgers bestaan uit meer (boze, onmisbare en overspannen 

mantelzorger) en minder (geboren mantelzorger, mantelzorger als aanpakker, 

berustende mantelzorger) belastende zorgstijlen. 

De groep zwaar tot overbelaste mantelzorgtypen bestaat uit mantelzorgers die 

weinig keuzevrijheid hebben ervaren in het op zich nemen van de zorg en veel-

al negatieve ervaringen hebben met instanties. De ‘boze mantelzorger’ heeft 

veel negatieve ervaringen met instanties en houdt de zorg daardoor ‘binnen de 

familie’. De ‘onmisbare mantelzorger’ wordt gekenmerkt door het gevoel de 

enige persoon te zijn, die de gevraagde zorg kan geven. Het gevoel onmisbaar 

te zijn domineert de zorgrelatie, en hierdoor cijfert deze mantelzorger zichzelf 

weg. De ‘overspannen mantelzorger’ is meegegroeid met de zorgvraag van de 

hulpbehoevende en heeft daarbij voor de eigen inspanningen geen grenzen 

gesteld. Hierdoor is een chronische overbelasting ontstaan. 

De minder belastende zorgstijlen komen voor bij mantelzorgers voor wie 

de mantelzorg een meer bewuste en positieve keuze vormt, waarbij instanties 

als ondersteunend gezien worden. De ‘berustende mantelzorger’ heeft eerdere 

gevoelens van boosheid en frustraties laten varen en een wankel evenwicht 

bereikt. De ‘geboren mantelzorger’ is een mantelzorger bij wie het zorgen ‘in 

het bloed zit’. Dit type heeft een beroepsmatige achtergrond in de zorg of een 

hulpbiedend karakter. Vaak geeft de geboren mantelzorger hulp aan meerdere 

mensen tegelijk. De ‘mantelzorger als aanpakker’ is een mantelzorger die de  

regie voert over de zorg, positieve ervaringen heeft met instanties en vaak 

goed met een PGB overweg kan (Kooiker & De Boer, 2008). 

Volgens deze portretten van mantelzorgers zijn de beweegredenen en 

functie(s) van de mantelzorgers belangrijke factoren om een positieve (meer 

lusten dan lasten) of negatieve balans (meer lasten dan lusten) van de mantelzorg 

te voorspellen. Aan de hand van de hierboven geschetste variëteit aan mantelzor-

gers kan een indeling worden gemaakt in de mate van ervaren keuzevrijheid en 

de mate van regie over de zorg voor de zorgbehoevende (zie figuur 1). 

Voor mantelzorgers vormt de zorg voor een naaste vaak een belastende 

taak, die in meer of mindere mate hanteerbaar is. De mantelzorger moet de 

zorg willen én kunnen geven om een zorgrelatie ‘gezond’ te houden. Daarvoor 

is het van belang dat de mantelzorger een gevoel van keuzevrijheid ervaart 

in de zorgverlening voor haar naaste. Ervaren zij een mate van (extrinsieke of 

intrinsieke) dwang, dan kan dit een negatieve uitwerking hebben op de zorg
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voor hun naaste maar bovenal voor hun eigen welzijn. De mate van keuzevrij-

heid speelt daarom een belangrijke rol bij de totstandkoming van ‘gezonde’ 

voorwaarden voor de mantelzorg. Onder keuzevrijheid wordt verstaan: de er-

varen vrijheid om bewust en uit positieve overwegingen te kiezen voor de zorg. 

Aan de andere kant van het spectrum betekent weinig keuzevrijheid dat er een 

situatie is ontstaan waarin het ‘onvermijdelijk’ is geworden de zorg op zich te 

nemen. Dit gevoel van ‘onvermijdelijkheid van de zorg’ kan het resultaat zijn 

van een sluipend proces, waarin de zorgverantwoordelijkheden ongemerkt zijn 

uitgegroeid tot een (te) zware taak, of wanneer er sprake is van een negatieve 

keuze voor de zorg. Van die laatste is sprake als er geen geschikt professioneel 

alternatief is in de ogen van de zorgverlener en/of de hulpbehoevende.

Daarnaast kunnen mantelzorgers er in de uitvoering van de zorg verschil-

lende werkwijzen op na houden. De mate van regie over het zorgarrangement 

is hierbij bepalend voor de handelingsvrijheid die een zorgverlener heeft. 

Tevens bepaalt de mate van regie de machtsverhouding tussen de mantelwer-

ker en het hulpbehoevend familielid. Onder regie wordt verstaan dat - naast de 

uitvoering - ook verantwoordelijkheid bestaat voor: het toezicht, de coördinatie 

en de beheersing van zorg. Bij een hoge mate van regie heeft de mantelzorger 

dus niet alleen de uitvoerings- maar ook de eindverantwoordelijkheid van de 

zorg voor het hulpbehoevend familielid. 

De vrijwillige mantelzorghulp geeft zorg aan een nog redelijk zelfstandig fami-

lielid. Deze zorg is vaak afgebakend en bestaat op een zekere vrijwillige basis. 

De zorgtaken zijn vaak weinig complex en de mantelzorger heeft het gevoel 

inwisselbaar te zijn. De onvrijwillige zorghulp daarentegen heeft nauwelijks 

tot geen keuze gehad om de mantelzorg wel of niet op zich te nemen. Deze 

onvrijwilligheid kan verschillend van aard zijn (gebrek aan geschikte profes-

sionele alternatieven, sterk moreel plichtsbesef, et cetera). De zorg is minder 

afgebakend dan bij de vrijwillige zorghulp, maar er is geen regierol vereist 

voor de zorgtaken. De vrijwillige mantelzorgcoördinator neemt wel de regie op 

zich voor de zorg en doet dit uit eigen initiatief en positieve overwegingen. De 

zorgtaken zijn veelal complex, maar dit type mantelzorger is goed in staat deze 

rol te vervullen, vanwege aangeboren of aangeleerd zorg- en coördinatietalent. 

De onvrijwillige mantelzorgcoördinator is de meest belaste categorie, en vormt 

een risicogroep, omdat deze groep ernaar neigt om alle zorg naar zich toe te 

trekken, de regie van complexe en omvangrijke zorgtaken op zich te nemen en 

weinig tot geen (professionele of informele) zorgalternatieven geschikt te ach-

ten. Dit type heeft (het gevoel) de zorgverantwoordelijkheid alleen te moeten 

dragen. 
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3.5 Werkstijlen van mantelwerkers

De mantelzorgers die geheel of gedeeltelijk via betaling uit het PGB zorg 

verlenen (de mantelwerkers) kunnen in de verschillende typen mantelzorg 

worden ingedeeld. Wel heeft de mate van regie een extra betekenis in deze 

context. Onder regie over de zorg valt nu ook de verantwoordelijkheid voor het 

budgethouderschap. 

Er zijn twee uiterste maten van regie. Aan de ene kant van het spectrum 

heeft de mantelwerker geen regierol. Bij dit type bestaat een min of meer 

gelijkwaardige relatie tussen de mantelwerker en de budgethouder. De budget- 

houder koopt de zorg van het familielid in en vergoedt deze (deels). Hierdoor 

wordt de hulpbehoevende de ‘werkgever’ van de mantelwerker. Op basis van 

de verkregen middelen via het PGB kan de budgethouder eisen stellen aan het 

zorgwerk van de mantelwerker. 

Aan de andere kant van het spectrum, hebben de mantelzorgcoördinatoren 

een grote regierol. Hier is de mantelwerker naast zorgverlener tevens de wet-

telijke vertegenwoordiger van de budgethouder en gemachtigd om het PGB te 

besteden en te verantwoorden in naam van de hulpbehoevende. Hierdoor is de 

mantelwerker eigenlijk zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Bij de uitvoe-

ring van de vrijwillige en onvrijwillige mantelzorgcoördinatoren is het daarom 

van belang om toe te zien op deze dubbele functie van de mantelwerker. Er 

kan namelijk een diffuse situatie ontstaan waarin moeilijk te duiden is of de 

inrichting van de zorg de zorgbehoevende of de mantelwerker dient. 
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Typering van het 
mantelwerk 4
In dit hoofdstuk worden de dimensies toegelicht, waarvoor 

een verwachte werkzaamheid van het PGB bestaat binnen 

de mantelzorg die geheel of gedeeltelijk via het PGB wordt 

vergoed (het mantelwerk). In het kader op pagina 38 wordt 

vervolgens een concrete vertaling gemaakt van de dimensies 

naar afzonderlijke eenheden, die daarmee de basis vormen 

van het empirisch deel van dit onderzoeksrapport. 

4.1  Zorgcapaciteit mantelwerker

Bereidheid

Mantelzorg en mantelwerk worden beide verleend op basis van motieven die 

relationeel van aard zijn. Wel kan betaling uit het PGB worden meegewogen in 

de ‘keuze’ om al dan niet (meer) hulp te gaan verlenen aan een naaste. Met het 

PGB kan een kosten-batenanalyse worden gemaakt, omdat er nu middelen zijn 

om de bereidheid van de mantelzorger te reguleren. In dit onderzoek wordt  

geëvalueerd op welke wijze het PGB de motivatie van mantelwerkers om zorg 

op zich te nemen en de mate van keuzevrijheid die ze hierin ervaren, kan  

beïnvloeden voor de verschillende typen mantelwerkers. 

Beschikbaarheid 

Een groot deel van de budgethouders doet een beroep of wil een beroep doen 

op mantelzorgers. In 2005 wilde 57 procent van de budgetaanvragers bestaande 

mantelzorg geheel of gedeeltelijk gaan betalen met het PGB (N=192). Maar zoals 

uit de kenmerken van mantelzorgers duidelijk wordt, hebben zij vaak te maken 

met conflicterende werkzaamheden. Het hebben van een baan vermindert de 

bereidheid van de mantelzorger om te zorgen niet, maar zorgt wel voor een 

verminderde beschikbaarheid en problemen met de combinatie van zorg en werk. 
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Mensen zonder baan blijken daarom vaker mantelzorg te geven dan mensen met 

baan (Timmermans e.a., 2005). Tevens is de zorg die zij geven intensiever en lang-

duriger van aard (De Boer e.a., 2009). Het PGB biedt mantelwerkers de mogelijk-

heid om de balans tussen zorgwerk en andere betaalde arbeid beter te reguleren. 

In dit onderzoek zal dan ook ingezoomd worden op de werking van het PGB als 

het gaat om de balans tussen zorg en werk. Daarnaast zal gekeken worden naar 

de omvang, continuïteit en flexibiliteit van het mantelwerk. 

De dimensies bereidheid en beschikbaarheid vormen samen indicatoren voor de 

capaciteit van de via het PGB betaalde informele zorg.

4.2 Kwaliteit van het mantelwerk

Geschiktheid

Mantelzorgers geven zorg op basis van de sociale band met een naaste, niet op 

basis van een dienstverlenend beroep. Toch krijgen mantelzorgers te maken met 

kwaliteitsvragen, aangezien zij langdurige zorg leveren aan de budgethouder 

(‘de werkgever’). Wanneer mantelwerkers zorg geven op basis van een contract, 

mag er aan de vraagzijde meer nadruk worden gelegd op de competenties en 

kwaliteiten van de mantelwerker. Echter, Amerikaans onderzoek onder cliënten 

wijst uit dat zorgbehoevenden de kwaliteit van de zorgverlener vooral beoorde-

len op basis van hun intenties, en in mindere mate op basis van hun competenties 

(Bowers e.a., 2006). Waerness (2006) maakt duidelijk dat de kwaliteit van zorg 

vaak ten onrechte eenzijdig wordt afgespiegeld aan de competenties van de zorg-

verlener. Menselijke en morele aspecten van zorg zouden volgens Waerness een 

veel prominentere plaats moeten innemen in het begrip kwaliteit van zorg. Hier-

onder wordt verstaan: ‘persoonlijke informatie en het vermogen en de mogelijk-

heid om de specifieke eigenschappen van elke situatie waarvoor zorg benodigd is 

te begrijpen’ (Waerness, 2006: 27). Het nakomen van een dienst volgens afspraak, 

op de afgesproken plaats en tijd, kan een instrumentele waarde hebben voor de 

zorgbehoevende. Alleen de manier waarop de zorg wordt verleend, bepaalt de 

waardigheid van zorg. De veronderstelling is dat de mate van reflexiviteit van de 

mantelzorg door de zorgbehoevende belangrijker wordt geacht dan de mate van 

professionaliteit van de verzorger. In dit onderzoek wordt gevraagd naar de visie 

van mantelwerkers op hun eigen functioneren, de mate waarin ze expertise bezit-

ten en de zorginhoudelijke waarde van de mantelwerker. 

De dimensie geschiktheid vormt een indicator voor de kwaliteit van de via het 

PGB betaalde informele zorg. 
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4.3 Bescherming van de mantelwerker

Waardering

De bereidheid om zorg te verlenen als betaalde of onbetaalde mantelzorger is 

vaak gebaseerd op motieven die zijn ontleend aan de sociale relatie. Omdat de 

waardering die wordt gegeven voor het mantelwerk niet altijd gelijk is aan de 

motieven om te zorgen, wordt dit als aparte dimensie gezien. 

Wederkerigheid kan op verschillende niveaus worden verkregen: allereerst 

kan deze waardering materieel (bijvoorbeeld financieel) of immaterieel (zoals 

woorden van dank) zijn. Ten tweede kan waardering worden verkregen van de 

zorgbehoevende, familie, vrienden of kennissen, of van de samenleving. Veel 

mantelzorgers zijn van mening dat waardering voor de zorg vaak ontbreekt en 

dat mantelzorg weinig leuke kanten kent (Van Doorne-Huiskes e.a., 2002). 

Het PGB kan een vorm van waardering betekenen. Wanneer mantelzorgers 

betaald krijgen voor hun zorgverlening, wordt hiermee de maatschappelijke be-

tekenis van bovennormale zorg onderkend. Mantelzorg wordt zichtbaar. Man-

telzorgers kunnen betaling uit het PGB ervaren als een vorm van ‘rechtvaardig-

heid’, voor hun soms jarenlange zorginzet (Pijl & Ramakers, 2007). Daarnaast 

wordt de zorgrelatie in praktische zin gelijkwaardiger, omdat de zorgbehoeven-

de in staat wordt gesteld iets terug te geven voor de inzet van de mantelzorger. 

De financiële vergoeding kan wel de aard en frequentie van de niet-materiële 

waardering van de zorgbehoevende of de sociale omgeving doen veranderen. 

In dit onderzoek worden deze veronderstellingen getoetst aan de mantelwer-

kers en onderzocht wordt in hoeverre het PGB deze vormen van waardering en 

rechtvaardiging kan beïnvloeden. 

Zekerheid en veiligheid 

In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de werking van het PGB voor 

de fysieke en psychische bescherming van mantelwerkers. Er wordt gekeken 

in hoeverre het PGB kan bijdragen aan het bewaken en verbeteren van de 

draagkracht van de mantelwerker, of het PGB de zorg ‘monopoliseert’ en of de 

mantelwerker juist beter ondersteund kan worden in haar zorgtaken door een 

betere spreiding van verantwoordelijkheden. 

Daarnaast biedt deze dimensie een inkadering van de sociale zekerheid van 

mantelwerkers, die als ‘pseudo-werknemers’ voor hun zorgbehoevende wer-

ken. De mantelwerker gaat een zorgovereenkomst aan met een budgethouder, 

waarin afspraken over de zorg worden vastgelegd. De mantelwerker verplicht 

zich daarmee tot de levering van die zorg, maar ontleent hier geen tot weinig 

sociale rechten aan. Er wordt bij het opstellen van een zorgovereenkomst on-

derscheid gemaakt tussen mantelzorgers die inwonend en uitwonend zijn. 
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Uitwonende mantelzorg is nooit afdwingbaar, terwijl van inwonende familiele-

den wel een vrijwillige bijdrage aan familiezorg wordt verondersteld. De zorg 

van uitwonende mantelzorgers kan contractueel dan ook op een meer zake-

lijke manier worden vastgelegd, en wordt soms op gelijke voet gesteld met het 

werk van zelfstandige zorgverleners. Echter, een werkgevers-werknemersrelatie 

in strikte zin kan binnen de familiezorg niet worden gerealiseerd en mantel-

werkers dienen zelf voor particuliere verzekeringen te zorgen. In dit onderzoek 

wordt gekeken naar de mening van de mantelwerker als het gaat om het PGB 

in relatie tot sociale zekerheid. Er wordt geëvalueerd in welke mate zij hiervan 

op de hoogte is en welke wensen zij heeft ten aanzien van sociale zekerheden. 

De dimensies waardering, zekerheid en veiligheid vormen een indicator voor de 

bescherming van de via het PGB betaalde informele zorg. 

Op de volgende pagina zijn bovengenoemde dimensies, inclusief operationali-

saties in een overzicht samengevat. Dit overzicht vormt de inkadering van het 

onderzoek dat is gedaan onder mantelwerkers. 
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De dimensies van capaciteit, kwaliteit en bescherming 
van mantelwerk

Zorgcapaciteit mantelwerker

Dimensie 1: Bereidheid tot zorgen (bestaat uit)

de motivatie om de zorg op zich te nemen (bijvoorbeeld: een gevoel •	

van vanzelfsprekendheid, emotionele betrokkenheid, plichtsbesef, 

financiële vergoeding);

de mate van keuzevrijheid om dit te doen (is er een keuze, zijn •	

er alternatieven, kan je voor je gevoel gemist worden, wat is je 

plichtsbesef).

Dimensie 2: Beschikbaarheid om te zorgen (bestaat uit)

hoeveelheid tijd die besteed wordt aan betaalde en onbetaalde zorg;•	

de verhouding mantelwerk en andere werkzaamheden/afbakening •	

van de zorguren;

de continuïteit van het mantelwerk.•	

Kwaliteit van het mantelwerk

Dimensie 3: Geschiktheid om te zorgen (bestaat uit)

expertise (kennis en ervaring) van de mantelwerker;•	

de mate van reflexiviteit en flexibiliteit van de mantelwerker (de •	

manier waarop ze de zorg afstemmen op de wensen en behoeften 

van de zorgbehoevende en op het werk van eventuele additionele 

zorgverleners).

Bescherming mantelwerker

Dimensie 4: Waardering voor de zorg (bestaat uit)

materiële of immateriële/symbolische waardering;•	

op relationeel of sociaal-maatschappelijk niveau.•	

Dimensie 5: De zekerheid en veiligheid van het mantelwerk (bestaat uit)

psychische en fysieke bescherming (bewaken en verbeteren van •	

draagkracht);

sociale zekerheid (secundaire voorwaarden binnen het contract).•	
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Interviews met 
mantelwerkers 5

A  Dataverzameling

Kwalitatieve onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksme-

thode. Conform de wens van de opdrachtgever zijn diepte-interviews gehou-

den met mantelwerkers, aangevuld met vignetten-onderzoek. Ervaringen en 

belevingsaspecten maar ook persoonlijke verwachtingen en de context van de 

zorgrelatie kunnen via deze methoden achterhaald worden. Dit impliceert dat 

de resultaten van het onderzoek niet generaliseerbaar zijn naar alle mantel-

werkers. In plaats daarvan kan wel verondersteld worden dat de mechanismen 

die ten grondslag liggen aan de werkzame bestanddelen een meer algemene 

geldigheid hebben, dat veel mantelwerkers zich erin zullen herkennen. Of dat 

zo is, kan in een grootschalig survey getoetst worden. 

Selectie van respondenten

Voor het onderzoek naar mantelwerk zijn respondenten gezocht die voldoen 

aan bepaalde criteria om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Bij 

de selectie van deze gerichte steekpoef is de nadruk gelegd op familieleden in 

opgaande en neergaande lijn, omdat betaling van mantelzorg veel vaker voor-

komt in de kind-ouder en ouder-kind relatie dan in de partnerrelatie (Ramakers 

& Van den Wijngaart, 2005). Bovendien is het in deze intieme familierelatie 

meer vanzelfsprekend om zorg te verlenen dan in andere familierelaties (zoals 

broer-zus relaties). Naast de persoonlijke nabijheid van het mantelwerk is ook 

gelet op de duur van het mantelwerk. Omdat in kortdurende zorgsituaties geen 

grote werkzaamheid van het PGB wordt verwacht, zijn mantelwerkers geselec-

teerd die al een half jaar of langer mantelwerk verrichten. Deze criteria gelden 

niet voor de selectie van de mantelzorgers, die als vergelijkende groep in het 

onderzoek zijn meegenomen.
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Omdat mantelwerkers vanwege privacywetgeving niet direct benaderbaar zijn 

via instanties als het CIZ of regionale zorgkantoren, vanwege privacywetgeving, 

kunnen mantelwerkers alleen via een algemene oproep of informele werving 

(via-via) tot deelname worden bewogen. Om voor dit onderzoek voldoende 

kwantiteit en variëteit van respondenten te verzekeren, is zowel gebruik ge-

maakt van bestaande datasets als van nieuw verkregen materiaal.

Interviews met mantelwerkers en mantelzorgers

Voor het kwalitatieve onderzoek is ten eerste gebruik gemaakt van twee  

bestaande kwalitatieve datasets. Een eerste dataset uit 2007 bevat 17 inter-

views met mantelwerkers, in opgaande en neergaande lijn. Deze interviews 

zijn afgenomen in het kader van een masteronderzoek ter afsluiting van de 

master Sociaal beleid en interventies van de opleiding Algemene Sociale  

Wetenschappen (Grootegoed, 2007). In deze interviews is door middel van  

fictieve verhaallijnen (via vignetten8) en gestructureerde vragen achterhaald 

wat de normen, motieven en belevingen zijn van mantelwerkers. Deze indi-

recte methode van bevragen (immers, er wordt een mening geformuleerd over 

hoe iemand anders in een bepaalde situatie zou moeten handelen) wordt  

gebruikt om het gevoelige thema van betaling van familieleden voor langdu-

rige zorg ter sprake te brengen. 

Een tweede dataset uit 2008 bestaat uit 45 interviews, met zowel mantel-

werkers als mantelzorgers die voor een oudere zorgen. Deze interviews zijn 

gehouden in het kader van het internationaal vergelijkend onderzoek Workers 

under Pressure and Social Care (WOUPS). Centraal in deze studie staat de ver-

houding tussen regulier werk en de zorglast van de mantelzorger of mantel-

werker (Knijn & Da Roit, 2008). 

Daarnaast zijn in 2009 tien aanvullende interviews gehouden met mantel-

werkers in het kader van dit MOVISIE-project. Deze mantelwerkers zorgen voor 

een familielid in opgaande, neergaande en horizontale lijn9. Hun is specifiek 

gevraagd naar de werkzame bestanddelen van het PGB. Aan de hand van de 

dimensies is een semi-gestructureerde vragenlijst opgesteld waarin de in de 

voorgaande interviews onderbelichte onderdelen verder zijn uitgediept. Dit 

betreft vooral de route naar betaling van de mantelzorg, de betekenis van het 

PGB voor de geschiktheid van de mantelwerker en de sociale zekerheid die 

mantelwerkers belangrijk achten. 

8 De vignetten techniek is ontleend aan Finch, J. (1987). The Vignette Technique in Survey Research.  
Sociology. 21:105-114. Vignetten zijn concrete voorbeelden van menselijk gedrag waarop respondenten 
hun eigen mening en beleving kunnen projecteren.

9 In de horizontale lijn (partners) is slechts één respondent geïnterviewd. De opgaande en neergaande fami-
lierelaties staan in dit onderzoek centraal. 
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In totaal zijn 72 interviews geanalyseerd voor dit onderzoek, waarvan 42 met 

mantelzorgers en 30 met mantelwerkers. Alle respondenten zijn verzocht tot 

deelname via zorgkantoren, ondersteuningsnetwerken voor mantelzorgers en 

mantelwerkers, informele kennissenkringen, relevante websites en met behulp 

van de sneeuwbalmethode aangevuld tot er voldoende respondenten waren. 

De 42 interviews met de mantelzorgers zijn voornamelijk gebruikt om te bepa-

len wat de redenen zijn om niet te kiezen voor betaling en om te bepalen of 

het PGB relatief gezien betekenis heeft voor de beschikbaarheid van mantelzor-

gers. In de uiteenzetting van de resultaten zal het mantelwerk centraal staan. 

Data-analyse

Voor de analyse van de interviews is gebruik gemaakt van Maxqda, een pro-

gramma voor kwalitatieve tekstanalyse. Alle interviews van zowel de nieuw 

verkregen als de twee bestaande datasets zijn op basis van de geformuleerde 

dimensies (op pagina 38) geanalyseerd en vervolgens gegroepeerd naar de 

verschillende typen. De meest voorkomende en/of zeer kenmerkende ant- 

woorden op de interviewvragen zijn uiteengezet in de resultaten. Op deze 

manier kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de werkzaam-

heid van het PGB voor de verschillende typen mantelzorgstijlen binnen onze 

steekproef.

B Resultaten

5.1  Mantelzorg wel of niet vergoeden? 

Mantelzorgers en mantelwerkers verschillen in hun motieven om te zorgen voor 

een hulpbehoevende naaste niet veel van elkaar. Een gevoel van plichtsbesef, 

emotionele betrokkenheid en vanzelfsprekendheid zijn door zowel de geïnter-

viewde mantelzorgers als mantelwerkers veel genoemde motieven. Toch wordt 

slechts een klein gedeelte van de mantelzorg (ongeveer 5 procent) betaald via 

het PGB. De vraag is wat de overwegingen zijn om wel of geen vergoeding te 

ontvangen voor mantelzorg. 

Uit het vergelijkend onderzoek tussen mantelzorg en mantelwerk blijkt 

dat mantelzorgers die onbetaald - al dan niet vrijwillig - zorg verlenen aan een 

naaste, het PGB vaak niet kennen. Als degenen voor wie zij zorgen wel gebruik-

maken van een PGB wordt dit alleen beschouwd als een regeling voor de ver-

goeding van professionele zorg. Sommige mantelzorgers die wel op de hoogte 

zijn van het PGB, kiezen er bewust voor om hieruit niet zelf betaald te worden. 
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Deze mantelzorgers willen: 1) de zorg niet te verplichtend laten worden, 2) de 

administratieve lasten van het PGB niet dragen, 3) met het PGB zoveel mogelijk 

professionele zorg inhuren voor de zorgbehoevende – ter verlichting van hun 

zorgtaak of juist ter aanvulling op de mantelzorg of zij willen 4) de betaling 

niet omdat het tegen hun eergevoel indruist. Mantelzorgers die wel betaald 

willen worden geven aan dat dit 1) financieel noodzakelijk is om de zorg te 

kunnen geven, 2) regelruimte biedt, 3) zorg aan huis mogelijk maakt, 4) een 

(tijdelijke) oplossing voor gebrek aan de gewenste zorg vormt, 5) het gevoel 

te veel buitengewone zorg te geven reduceert of 6) een win-win situatie is (de 

mantelzorg die ze toch al geven wordt nu vergoed). 

De wijze waarop betaling vanuit het PGB in de zorgrelatie wordt geïntrodu-

ceerd verschilt voor mantelwerkers. Toeval blijkt een grote rol te spelen bij de 

bekendheid van het PGB en de mogelijkheid om daaruit familiezorg te vergoe-

den. Dit laatste gebeurt vaak via mond-tot-mond reclame. Bijna een derde van 

de budgethouders heeft informatie gekregen over het PGB via vrienden, familie 

en bekenden (zie ook Ramakers e.a., 2008). Soms zijn mantelwerkers geïsoleerd; 

dan spelen professionele zorgverleners een sleutelrol in het signaleren van de 

(financiële) ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. Meestal wordt eerst 

kennis ingewonnen over het PGB waarna vervolgens duidelijk wordt dat fami-

liezorg ook betaald kan worden via PGB.

De aanvraag van een PGB gebeurt in het geval van een jongere of wilsonbe-

kwame hulpbehoevende vaak door de mantelzorger. Dan bepaalt de mantel-

zorger (nu de wettelijke vertegenwoordiger van de budgethouder) zelf of ze 

hieruit betaald wil worden. Meer zelfstandige cliënten vragen zelf of samen 

met de mantelzorger een PGB aan. De cliënt (nu budgethouder) kan zelf voor-

stellen om de informele zorgverlener te gaan vergoeden, maar het kan ook zijn 

dat de mantelzorger de cliënt op deze mogelijkheid wijst. Hierin is ruimte voor 

onderhandeling tussen de beide partijen. 

Zorg en werk

Mantelwerkers geven vaak (een deel van) hun betaalde werk op om de zorg via 

het PGB te gaan of te blijven geven. Het (deels) opgeven van het betaalde werk 

kan risico’s met zich meebrengen, zoals isolement en (over)belasting van de 

zorgverlener. Mantelzorgers ervaren het werk buitenshuis namelijk vaak als een 

verlichting van de zorg voor een zorgbehoevend familielid. De betaalde baan is 

voor hen een beschermende factor omdat het een legitieme ontsnapping biedt 

uit de zorg. Dit is vooral het geval indien het zorgbehoevende familielid in het-

zelfde huis als de zorgverlener woont. Mantelwerkers daarentegen gebruiken 

het PGB om deze behoefte aan afbakening op een andere manier te bewerk-

stelligen. Zij maken veelal een scheiding tussen het zorgen als ‘werk’ en de zorg 
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als onderdeel van de familieband. Bovendien wenden sommige mantelwerkers 

het PGB aan om oproepkrachten in te huren om zichzelf op gewenste momen-

ten te vrijwaren van zorg, waardoor ze iets voor zichzelf kunnen doen. 

Profiel mantelwerkers

Van de mantelwerkers (N=30) verrichten 14 zorgwerk in neergaande lijn (voor 

hun kinder(en)), 15 in opgaande lijn (voor hun ouder(s)) en 1 in horizontale lijn 

(voor een partner). Het mantelwerk van de ondervraagden heeft een unieke 

achtergrond, aard en werkwijze. Toch zijn er ook aspecten die de mantelwer-

kers gemeen hebben. Binnen onze doelgerichte selectie valt het volgende op 

aan het profiel van de mantelwerkers: het merendeel van de mantelwerkers is 

vrouw, van middelbare leeftijd, heeft een laag tot gemiddeld opleidingsniveau, 

geen of een parttime baan, een eigen gezin - waarvan de verzorgde al dan niet 

deel uitmaakt - en heeft de zorg al langdurig op zich genomen (ook vooraf-

gaand aan de komst van het PGB). De respondenten hebben een hoge mate van 

affiniteit met de zorg voor naasten en zijn ook vaak werkzaam (geweest) in de 

zorgsector. Omdat de geïnterviewde mantelwerkers voornamelijk vrouwen zijn 

(er zijn twee mannelijke mantelwerkers ondervraagd), zullen we in de uiteen-

zetting van de resultaten de vrouwelijke vorm aanhouden.

5.2 De werkzaamheid van het PGB voor 
verschillende mantelzorgstijlen 

In de uiteenzetting van de resultaten zal aan de hand van de vier verschillende 

typen worden duidelijk gemaakt hoe betaling ingrijpt op het zorgwerk van de 

mantelwerkers en op de mantelwerkers zelf. Hierbij zullen de dimensies gehan-

teerd worden uit hoofdstuk 4. 

5.2.1  Type I: De onvrijwillige mantelzorghulp

De onvrijwillige mantelzorghulp is een familielid dat geen leidende maar een 

ondergeschikte rol heeft in de zorgrelatie en hierin weinig keuzevrijheid er-

vaart. Vaak gaat het om een structurele zorgtaak, die ongemerkt is uitgegroeid 

door een sluipend proces, tot het punt dat het te zwaar wordt en/of niet meer 

te combineren is met andere bezigheden van de mantelzorger. De zorgtaken 

zijn niet complex maar wel omvangrijk en worden via het PGB maar ten dele 

gefinancierd. De zorgvrager is in dit type tevens budgethouder. Dit type komt 

van alle vier typen het minst vaak voor in onze gerichte steekproef. Dit kan er 

mee te maken hebben dat via het PGB een zekere ruimte wordt ervaren om wel 
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of niet te kiezen om de ‘opdracht’ van de budgethouder aan te nemen.  

De mate van onvrijwilligheid leidt er dan toe dat dit type mantelzorger relatief 

vaker niet overgaat tot het verlenen van mantelwerk. 

Het duidelijkste voorbeeld van een onvrijwillige zorghulp is een meerderja-

rige, uitwonende dochter die voor haar alleenstaande moeder de huishoudelij-

ke taken op zich neemt, omdat haar moeder dit zelf niet kan vanwege psychia-

trische problematiek. De dochter ontving voor de invoering van de Wmo 8 uur 

financiële vergoeding per week. Nu is dat beperkt tot 3 uur per week, terwijl de 

zorgvraag juist is toegenomen. Ze geeft aan haar zorgtaak (die in totaal 15 uur 

per week in beslag neemt, naast haar werk als caissière voor 28 uur per week) 

nu ‘nog onrechtvaardiger’ te vinden, ook al zal ze het wel blijven doen: 

‘Ik bedoel, mijn tijd is ook geld. Ik zou eigenlijk nog wel meer willen werken.  

Ik heb me er heel erg boos over gemaakt toen de uren naar beneden gingen.  

Ik deed al veel meer dan waar ik voor betaald word. Nu is die verhouding nog 

veel verder doorgeslagen. Ik kan er persoonlijk niks aan doen dat mijn moeder 

niet voor zichzelf kan zorgen. En dan word je nog eens een keer gedwongen 

om allerlei zorgtaken op je te nemen waar geen vergoeding tegenover staat.  

En dat vind ik gewoon niet rechtvaardig.’

Thuiszorg is geen alternatief omdat de moeder geen vreemden in huis wil, 

professionele zorgverleners niet kunnen inspelen op de aard van de hulpbe-

hoevendheid van haar moeder en de moeder dan effectief minder zorg zou 

ontvangen. 

Omdat dit type zo weinig voorkomt in het onderzoek, besteden we in het rap-

port hier verder minder aandacht aan. 

 
5.2.2 Type II: De vrijwillige mantelzorghulp

De vrijwillige mantelzorghulp komt vaak voor in de steekproef en geeft het 

type mantelwerk weer waarbij een redelijk gelijkwaardige relatie bestaat tus-

sen de zorgvrager (budgethouder) en de mantelwerker. De budgethouder is 

vaak nog goed in staat om eisen en verwachtingen te formuleren jegens de 

mantelwerker, en de vrijwillige zorghulp voldoet hieraan door de budgethou-

der tevreden te stellen. Er is sprake van een win-win situatie; er wordt aan de 

zorgvraag van de budgethouder voldaan en de mantelwerker houdt er een 

leuke bijverdienste aan over. Dit type komt voor in de opgaande familielijn, 

dat wil zeggen bij kinderen die voor hun (groot)ouders zorgen. De zorgrelatie 

ontstaat vaak pas na het gebruik van het PGB. Het gaat vaak om minder com-



De praktijk van het mantelwerk  45  * * * 

plexe zorgtaken (huishoudelijke en persoonlijke verzorging en ondersteunende 

begeleiding) die redelijk afgebakend zijn en waarvoor weinig deskundigheid is 

vereist. Hieronder wordt beschreven hoe het PGB de zorgrelatie beïnvloedt. 

Zorgcapaciteit van de mantelzorg

Bereidheid

De vrijwillige zorghulp heeft een relatieve vrijheid ervaren om bewust te kiezen 

de zorg op zich te nemen. De zorg is niet het resultaat van een sluipend proces 

maar maakt onderdeel uit van een bewuste keuze, die vaak is gemaakt ten 

tijde van de daarvoor beschikbaar gekomen financiële middelen uit het PGB. De 

vrijwillige zorghulp voelt voorafgaand aan de zorgovereenkomst geen of een 

matige zorgplicht tegenover het familielid, maar kiest er voor om via het PGB 

de zorgverantwoordelijkheden op zich te gaan nemen of uit te breiden. 

Beschikbaarheid

Voor de vrijwillige zorghulp kan het betekenen dat de vergoeding uit het PGB 

een oplossing biedt voor conflicterende werkzaamheden. Heeft de bewuste 

keuze om tegen betaling voor een familielid te gaan zorgen ertoe geleid dat 

de mantelwerker een betaalde baan (deels) heeft opgezegd, dan wordt zij voor 

haar inkomen vervolgens (deels) afhankelijk van het PGB.

Een dochter die 6 tot 9 uur per week huishoudelijke taken, persoonlijke verzor-

ging en ondersteunende begeleiding biedt aan haar moeder met ouderdoms-

verschijnselen zegt:

‘Zij is blij dat ze mij aan werk heeft kunnen helpen, het is echt werk voor mij 

geworden. Want eerst heeft mijn moeder het werk aan een thuiszorger gege-

ven en nu doet ze dat binnen de familie.’

Het PGB wordt door de vrijwillige zorghulpen als ’welkome maatregel’ gezien, 

waarmee ze kunnen zorgen voor iemand waar ze zich emotioneel bij betrokken 

voelen en daar ook nog een leuke (bij)verdienste aan over houden. 

De hoogte van de vergoeding is vergelijkbaar met het minimum uurloon 

omdat het lichte taken betreft, zoals huishoudelijke of begeleidende taken. 

Binnen onze steekproef varieert de vergoeding van 12 tot 23 euro bruto per 

uur voor 2 tot 10 uur per week. De vrijwillige zorghulpen geven aan dat het 

uurloon in overleg met of door de budgethouder zelf wordt bepaald. Als norm 

voor de hoogte van de vergoeding wordt vaak gekeken naar de salariëring van 

de medewerkers van de thuiszorg, omdat zij zonder de inzet van de vrijwillige 

zorghulp de zorg zouden verlenen. Opvallend is dat er vrij weinig aanvullende 
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onbetaalde zorg verleend wordt door de vrijwillige zorghulpen. Ongeveer de 

helft van hen zegt geen onbetaalde zorg te leveren, terwijl degenen die dit wel 

doen 1 tot 4 uur onbetaalde zorg per week bieden. Maar wellicht komt dit door 

de redelijke zelfstandigheid en afgebakende zorgvraag van de budgethouder. 

Kwaliteit van de mantelzorg

Geschiktheid

De vrijwillige zorghulp heeft geen negatief beeld van de professionele zorg, 

maar vindt wel dat het goed is wanneer familieleden de nodige zorg verlenen. 

Men veronderstelt dat dit zowel voor de budgethouder als het hulpgevend 

familielid prettiger is. Vaak wordt professionele zorg als een inbreuk op de 

privacy van de hulpbehoevenden ervaren: de hulpbehoevenden willen geen 

‘vreemden in huis’. De vrijwillige zorghulp heeft veelal geen beroepsmatige 

achtergrond in de zorg, maar wel affiniteit met zorgen. Bij dit type gaat het 

voornamelijk om lichte, eenvoudige taken (zoals huishoudelijk werk en onder-

steunende begeleiding). Dit zijn taken die duidelijk afgebakend zijn en waar 

mantelwerker en zorgbehoevende zoeken naar overeenstemming over hoe het 

werk uitgevoerd moet worden. Zo zegt een vrouw (getrouwd, vier kinderen, 

werkzaam bij het bedrijf van haar man) die haar moeder huishoudelijke  

hulp biedt:

‘Ja, we hebben gewoon dezelfde werkwijze. En dat is gemakkelijk, want dan 

hoef ik haar ook niet te vragen hoe ze het wil hebben. Maar soms heeft ze ook 

commentaar hoor. En ja, op mij kan ze dan wel foeteren; bij de thuiszorg zou ze 

dat niet kunnen doen.’

Bij de vrijwillige zorghulp is de budgethouder de eindverantwoordelijke van 

een goede besteding en verantwoording van het PGB. Deze heeft ook de regie 

over de afstemming met eventuele andere zorgverleners en wordt geacht 

wensen en verwachtingen tegenover de vrijwillige zorghulp uit te spreken. 

Vanwege het budget kunnen er meer eisen gesteld worden aan de zorghulp 

nu deze betaald wordt. De budgethouder kan vanwege de betaling gemak-

kelijk hulp vragen en heeft bovendien een motief om commentaar te geven op 

de uitgevoerde werkzaamheden. Een open communicatie is de belangrijkste 

voorwaarde voor de kwaliteit van de zorg, zeggen zowel de zorghulp als de 

budgethouder. 
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Bescherming van mantelzorg 

Waardering

De vrijwillige zorghulp ziet de betaling niet als primaire vorm van waardering. 

Het gevoel dat de budgethouder de zorg (immaterieel) waardeert is het belang-

rijkste. Desgevraagd vertelt een kleindochter die huishoudelijke taken verricht 

voor haar oma over de waardering die ze voor haar hulp ontvangt: 

‘Gewoon, ze vindt het leuk dat je er bent en dat vind ik ook wel heel erg fijn, 

dat zij dat leuk vindt. Het geld is een leuke bijkomstigheid. Bij mijn oma kop-

pel ik dat los van elkaar, bij ander werk niet want dan doe je het gewoon voor 

jezelf. Zou ik dit voor een vreemde doen, dan denk ik toch dat meer het geld 

me aanspreekt.’

Wel ontvangen ook de vrijwillige zorghulpen minder vaak informele bedankjes 

(woorden van dank, attenties) nu ze betaald worden. De zorgtaak wordt nu als 

‘vanzelfsprekend’ gezien, omdat deze schriftelijk is vastgelegd en tegen beta-

ling wordt verricht. 

De maatschappelijke waardering speelt voor de vrijwillige zorghulp geen 

(grote) rol, omdat het vaak om vrij lichte en beperkte verantwoordelijkheden 

gaat die het leven van de mantelwerker (nog) niet zijn gaan beheersen.

Psychische bescherming en zekerheid

Ook de vrijwillige zorghulp kan taken als belastend ervaren. Omdat er beta-

ling tegenover staat, worden ook minder leuke zorgtaken als ‘part of the job’ 

gezien. Het mantelwerk kan af en toe zwaar zijn, maar over het algemeen is de 

betrokkenheid groot. Dit type mantelwerker kent geen eindverantwoordelijk-

heid en heeft geen regie over de zorg, zodat de belasting van de mantelwerker 

is te overzien. De beperkte intensiviteit van het mantelwerk maakt dat dit type 

zich niet bezighoudt met de gevolgen voor sociale zekerheid en pensioen. 
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II De vrijwillige mantelzorghulp

Tessa is begin dertig (getrouwd, in verwachting van haar eerste kind) 

en verleent al drie jaar persoonlijke en huishoudelijke verzorging aan 

haar moeder met ouderdomsverschijnselen voor 7 uur per week, en 

ontvangt hier 13 euro bruto per uur voor. Daarnaast geeft ze geen 

onbetaalde zorg. Gevoelens van emotionele betrokkenheid staan 

centraal in de zorgverlening, maar Tessa is pas structureel zorg gaan 

verlenen nadat de vergoeding via het PGB hiervoor geboden werd:

‘Dat is een gevoel van emotionele betrokkenheid en dat is een finan-

ciële vergoeding. Dat zijn twee dingen die heel belangrijk zijn. Ik voel 

geen verplichting, nu inmiddels wel natuurlijk omdat ik dus een finan-

ciële vergoeding krijg. Dan heb je ook een soort verplichting. Maar 

in principe ben ik ermee begonnen omdat ik mij druk maakte op de 

momenten dat ik er niet was. Dus dan heb ik toch zoiets van nou emo-

tioneel ben je erbij betrokken. Dat ik ervoor betaald word is natuurlijk 

wel prettig, en dan krijg je dus die verplichting daarna.’

De moeder van Tessa heeft zelf een budget aangevraagd, om vervol-

gens om Tessa’s hulp te vragen. Tessa zegt dat haar moeder het anders 

niet aan haar had durven vragen en Tessa het ook niet had kunnen 

doen. Tessa werkte voor de komst van het PGB 40 uur per week, in de 

catering en de zorg. Nu ze 7 uur voor haar moeder werkt heeft ze haar 

werkweek kunnen terugbrengen tot 32 uur. Het PGB maakt het voor 

haar mogelijk die zorg te geven die zij wil geven:

‘Financiële vergoeding heb ik op dit moment gewoon nodig. Toenter-

tijd [voor het PGB] werkte ik 40 uur per werk. In combinatie met het 

PGB kan ik me nu dus redden. Als dat weg zou vallen dan moet ik ook 

op zoek naar ander werk. Het is dus niet dat ik dit nog als vrijwilli-

gerswerk erbij kan doen. Ik kan nog wel sporadisch langsgaan bij mijn 

moeder, maar dat kan ik dus niet meer op deze manier invullen. Dus 

dat geld is wel belangrijk.’
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Voor de budgethouder betekent de betaling van familiezorg dat ze 

geen vreemden in huis hoeft te ontvangen en dat ze zeggenschap 

heeft over de zorg. De moeder vindt het gemakkelijk om aan te geven 

hoe de zorguren volgens haar moeten worden ingevuld. Tessa schikt 

zich naar de wensen van haar moeder, maar kan zelf ook wel eens 

schuiven met de zorguren, als dit haar beter uitkomt. Tessa vertelt dat, 

toen ze via het PGB zorg ging verlenen, er duidelijke afspraken zijn 

gemaakt over de nieuwe omgangsvormen tussen hen beiden. Afgezien 

van de op schrift vastgelegde taken en uren van Tessa, hebben ze in 

samenspraak besloten om ‘alles tegen elkaar te zeggen’, ook als dit 

gevoelig kan zijn. Het zakelijke deel van het PGB (het contract) heeft 

ervoor gezorgd dat er open communicatie is ontstaan over de wensen 

en behoeften van de moeder t.a.v. de zorg:

‘Nou, we hebben afgesproken dat we alles maar tegen elkaar zeggen. 

Dus dan wordt het inderdaad gezegd als er iets niet goed is. En als iets 

anders moet... ja, ik noem het geen eisen. Dan wordt overlegd hoe of 

wat, gewoon goed gecommuniceerd.’

Tessa ziet zichzelf als ‘werknemer’ van haar moeder. In principe ver-

loopt alles volgens opdracht, met ruimte voor onderling overleg. Tessa 

geeft aan dat ze extra haar best doet, omdat ze voor de zorg betaald 

wordt. Ze is zich bewust van het feit dat haar moeder haar zou kunnen 

‘ontslaan’ als ze niet aan de verwachtingen van haar moeder voldoet. 

Dat zou tot een complexe situatie leiden. Toch denkt ze dat deze kans 

gering zal zijn, omdat haar moeder wel een goede inschatting heeft 

gemaakt van de kwaliteit die Tessa levert:

‘Ja, ik denk dat ik daar [het zorgen] sowieso wel goed in ben. Maar 

inderdaad dan doe je wel extra je best. Je wilt het wel weer goed 

doen in ieder geval (...) Je moet goed werk afleveren en presteren. En 

natuurlijk mag ze [moeder] commentaar geven, want ik word ervoor 

betaald. Maar daar moet je wel voorzichtiger mee zijn binnen de fami-

lie dan wanneer het een willekeurige werknemer betreft.’
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Tessa ervaart wel dat haar moeder minder vaak bedankt voor de zorg 

die ze geeft [voorafgaand aan het PGB gaf ze sporadische hulp]. Nu is 

het haar werk; het is een ‘gegeven’. Dit vindt Tessa jammer, omdat ze 

dit als belangrijkste vorm van waardering ziet voor haar zorgwerk. Van 

de omgeving krijgt ze niet veel bijval, zij geven geen blijk van waarde-

ring. Haar zus, die ook af en toe bijdraagt, laat wel blijken ‘blij te zijn’ 

met wat Tessa doet.

Ook al is Tessa uit eigen overtuigingen de PGB-zorg gaan geven, fami-

liezorg kan soms zwaar zijn, doordat er veel emotionele betrokken-

heid is. Dan helpt het PGB de vrijwillige zorghulp om deze emotionele 

beladenheid te relativeren:

‘Het is niet dat ik het altijd alleen maar leuk vind. Je hoort natuurlijk 

altijd dezelfde dingen, het is je moeder en dat kan soms kan vervelend 

zijn. Maar aan de andere kant dan ga je er ook professioneel mee om, 

en dan denk ik: ja, het is ook mijn werk, ik neem het met een korreltje 

zout. Anders zat ik nu achter een bureautje. Het is dan ook wel weer 

iets wat je moet doen doordat je wordt betaald en dan ben je er wel 

wat meer ontspannen onder.’
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5.2.3 Type III: De onvrijwillige zorgcoördinator

Zorgcapaciteit van de mantelzorg

Bereidheid

Dit type mantelwerker is in de steekproef veel vertegenwoordigd en ook de 

meest zwaarbelaste categorie. De reden daarvan is onder andere de toedracht 

van de zorgverantwoordelijkheid. Het betreft voornamelijk de zorg van een 

ouder die de zorg voor een (jong) kind niet aan een instantie of instelling 

wil overlaten. Deze ouder ervaart de zorg als ‘onvermijdelijk’ en daarmee als 

onvrijwillig. Zij zien zichzelf als de ‘aangewezen persoon’ om de zorg te geven 

omdat de buitengewone, langdurige zorg ervaren wordt als (vanzelfsprekend) 

onderdeel van het ouderschap. Vaak is de zorg die de mantelwerker geeft ook 

meegegroeid met de zorgbehoefte van het kind, omdat de diagnose soms pas 

laat is gesteld. 

De onvrijwilligheid kan verschillend van aard zijn. Zo zijn er mantelwerkers 

die geen goed alternatief voor hun eigen zorg kunnen vinden. Deze mantel-

werkers, die een zorggat opvullen, kunnen de zorg niet overdragen en ervaren 

dat zij zorg verlenen omdat derden het niet van hen kunnen overnemen. Zo 

ontstaat een uit nood geboren (soms tijdelijke) oplossing. Een gescheiden 

moeder, die voor 6-7 uur per week betaalde begeleiding biedt aan haar twee 

jonge inwonende kinderen, antwoordt op de vraag waarom ze het mantelwerk 

verricht:

‘Omdat er niemand anders is die dat kan doen. Ik ben de intermediair die 

dingen over mijn kinderen doorgeeft aan de hulpverleners. We zijn nu aan het 

kijken naar hulp die eventueel wel passend is, die toch wel echt nodig is. Dat 

is dus eigenlijk door een noodgedwongen situatie. Het is toch een overmacht: 

het kan niet anders. Ik kan het niet aan een ander overgeven omdat ik dingen 

signaleer. En dan moet ik dat toch doorgeven aan de zorgverleners.’

Andere onvrijwillige zorgcoördinatoren vinden dat er in Nederland te weinig 

geschikte algemene voorzieningen zijn voor bepaalde specifieke doelgroepen, 

zoals jongeren met psychiatrische problematiek of chronische ziekten. Een 

gehuwde moeder van twee kinderen kent geen alternatieve zorg voor haar 

chronisch zieke dochter:

‘Ik heb ook wel gedacht dat ze eens zelfstandig gaat wonen, maar voor chro-

nisch zieke jongeren is niets geregeld. Dat valt mij heel erg tegen, want een 

verzorgingshuis of gehandicaptenopvang is geen alternatief. Hier heeft ze haar 

eigen kamer en haar eigen privacy.’
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Door het ontbreken van geschikt geachte alternatieven, in combinatie met een 

hoog plichtsbesef, kan de mantelwerker een hoge mate van onvrijwilligheid 

ervaren in het zorgwerk. 

Over het algemeen geven de onvrijwillige zorgcoördinatoren aan dat zij de 

meest aangewezen persoon zijn om de verantwoordelijkheid voor de zorg 

op zich te nemen. Bij gebrek aan professionele alternatieven is de keuze voor 

vergoeding van de reeds verleende hulp snel gemaakt. Het PGB vergroot de 

intrinsieke motivatie om te zorgen niet, wel speelt het een grote rol bij de mo-

gelijkheid om dit te doen (zie dimensie 2). 

Beschikbaarheid

De onvrijwillige zorgcoördinator heeft naast de uitvoering van zorgtaken ook 

de eindverantwoordelijkheid voor de zorg. Dit betekent dat er sprake is van 

een constante betrokkenheid bij de zorg voor het familielid. Bovendien staan 

veel van deze mantelwerkers er alleen voor. 

Een moeder die activerende en ondersteunende begeleiding biedt aan haar 

uitwonende, volwassen dochter met een vorm van autisme, en hiervoor voor  

9 uur per week een vergoeding krijgt, vertelt:

‘Aanvankelijk is het prima om dat zo [onbetaald] te doen. Maar als dat nou 

steeds meer gaat groeien dan neemt het een steeds belangrijker deel van je 

leven in en dan is er ook nog maar heel weinig ruimte voor andere dingen. Als 

ik naar mijzelf kijk, ik ben alleenverdiener, dus ik ben gewoon kostwinner, dus 

op een goed moment kan het ook niet. Maar als het wel kan, dan word het 

[onbetaald zorgen] zelfs ook benauwd na verloop van tijd, omdat het steeds 

meer wordt.’ (werkzaam als gezinsvoogd voor 23 uur per week; voor het PGB 

was dit 32 uur)

Het PGB biedt de mantelwerkers de ruimte om meer tijd vrij te maken voor de on-

misbare zorg. Dit blijkt vaak nodig omdat instanties niet flexibel zijn en afspraken 

met instanties vaak onder werktijd plaatsvinden. Omdat deze mantelwerkers de 

regie over de zorg voeren, moeten zij wel flexibel en onregelmatig beschikbaar 

zijn, daardoor is de combinatie met een betaalde baan vaak problematisch. Velen 

hebben hun baan opgegeven en zijn fulltime voor het familielid gaan zorgen. 

Een moeder (getrouwd, met kinderen) die een kind heeft met een meervou-

dige handicap heeft besloten om het kind niet uit huis te plaatsen:

‘Vanaf het moment dat je een kind krijgt met een meervoudige handicap dan 

moet je thuis zitten. Dan is je toekomst beperkt. En uit huis plaatsen wilden we 
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niet. Maar met het PGB krijg je regelruimte. Je kunt de zorg gaan inpassen in je 

leven. Zo heb ik zelf een deel van mijn baan opgezegd om voor haar te kunnen 

zorgen en toch financieel overeind te blijven.’ 

Het PGB helpt de mantelwerker om de zorg, waar niet bewust of vrijwillig voor 

gekozen is, toch in te passen in het leven van de mantelwerker. 

De vergoeding van de onvrijwillige zorgcoördinator loopt uiteen, variërend  

van 10 euro tot 45 euro bruto per uur voor 6 tot 20 uur per week. Over het alge- 

meen ontvangen deze mantelwerkers een hogere vergoeding dan de andere 

typen. Omdat zij zelf vaak budgethouder zijn, kunnen ze de hoogte van de ver-

goeding gelijkstellen aan het inkomen dat ze voorheen buitenshuis verdienden. 

Bovendien bieden ze meer specialistische zorg (activerende en ondersteunende 

begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging), die ook binnen de reguliere 

zorg hoger is ingeschaald dan eenvoudige zorgtaken of huishoudelijke hulp. 

De onvrijwillige zorgcoördinator verleent meestal zorg aan een inwonend 

familielid. Hierdoor zijn er geen duidelijke grenzen tussen betaalde en onbe-

taalde zorguren. Ook al helpt het PGB om een zekere grens te stellen, toch 

geeft dit type mantelwerker over het algemeen veel extra onbetaalde zorg. 

De omvang daarvan kan men moeilijk inschatten en wordt ook niet bijgehou-

den. Men ervaart dat men constant zorg verleent en vaak ook op onverwachte 

momenten. De onvrijwillige zorgcoördinator moet daardoor altijd ‘stand-by’ 

staan. De betaalde uren maken daardoor slechts een fractie uit van alle zorg 

die gegeven wordt. Dit vindt niet iedereen even bezwaarlijk, omdat men ervan 

uitgaat dat niet alle zorg betaald kan worden. Een vader die zijn volwassen in-

wonende gehandicapte dochter verzorgt en voor 20 uur per week een vergoe-

ding ontvangt, zegt: 

‘Een medewerker van het CIZ zei tegen mij dat ik al buitengewoon veel PGB 

ontvang. En dat ik dus niet moest denken dat er nog iets te halen viel. Maar dat 

is ook begrijpelijk. Ik hoef ook niet het onderste uit de kan te halen. Er wordt 

nu eenmaal ook nog mantelzorg verlangd en ook al heb ik er niet voor geko-

zen, ik zal het toch wel blijven doen.’

Kwaliteit van de mantelzorg

Geschiktheid

De onvrijwillige zorgcoördinatoren hebben vaak negatieve ervaringen met pro-

fessionele zorg. Zo zeggen ze dat ze door schade en schande hebben geleerd 

dat professionele zorg hen niet voldoende ondersteunt, maar soms juist zelfs 

meer zorgtaken oplevert. Men is niet te spreken over de wijze waarop er in de 

hulpverlening wordt omgegaan met de aard van de hulpbehoevendheid, zoals 
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zorgontwijkend gedrag van moeilijke cliënten. Een moeder die voor een autisti-

sche dochter zorgt, zegt: 

‘Want dat is wat er mis gaat bij reguliere hulp, dan begint ze de afspraak af te 

zeggen, want als het dichtbij komt dan zegt ze van: ik kan vandaag niet. Als 

je het vijf keer vergeten bent, dan zegt die professionele hulp: sorry hoor, we 

stoppen het want je hebt er kennelijk geen belang bij (…) maar dat is nou juist 

onderdeel van haar probleem.’

De mantelwerker zegt de problematiek en de grillen van de hulpbehoevende 

veel beter te kennen dan een professional, en daardoor ook een belangrijke sig-

nalerings- en sturingsfunctie te hebben. Daarnaast bieden professionals niet de 

flexibiliteit die volgens hen nodig is. Een gehuwde moeder van twee kinderen 

die zorgt voor haar chronisch zieke volwassen, inwonende dochter zegt:

‘Ik denk wel dat ze nu een betere kwaliteit van zorg heeft dan wanneer ze 

moet wachten op de thuiszorg. Want ze heeft vaak zoveel pijn dat ze niet zelf 

uit bed kan komen. En voordat de thuiszorg hier is als ze naar het toilet moet, 

ja dan is het denk ik al gebeurd. En ik ben dan meestal wel bereikbaar. Ook  

’s nachts. En ik kan natuurlijk ook op tijd een medicijn brengen, of even vragen 

of ze wat wil eten en dat doet de thuiszorg ook niet.’

De onvrijwillige zorgcoördinator heeft vrij vaak een beroepsmatige achtergrond 

in de zorg, of heeft een opleiding in die richting gevolgd. Ook volgen deze 

mantelwerkers trainingen en houden kennisontwikkeling bij. Toch willen som-

mige mantelwerkers bepaalde handelingen ook bewust niet uitvoeren. Zo ver-

telt een mantelwerker die zorgt voor haar meervoudig gehandicapte dochter: 

‘Ik heb dan ook een cursus gevolgd en mag nu officieel haar sondevoeding 

regelen, maar dat laat ik liever toch aan de zusters over, want ik wil niet het 

gevoel verliezen dat ik haar moeder ben.’

 

De onvrijwillige zorgcoördinatoren professionaliseren hun zorgexpertise tot de 

grens waar zij vinden dat hun deskundigheid moet reiken en waar het aandeel 

van de professionals begint. Echter, de mantelwerkers met een achtergrond 

in de zorg vinden over het algemeen dat zij alles veel beter doen dan profes-

sionals en geven daardoor weinig tot geen zorg meer uit handen. Soms zoeken 

zij in hun eigen omgeving naar geschikte zorgverleners die aansluiten op hun 

ideeën over de zorg. 
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De onvrijwillige zorgcoördinatoren huren via het PGB dikwijls betaalde krach-

ten in om hun zorgtaak te verlichten of om de specialistische zorg te geven die 

de hulpbehoevende nodig heeft. In dat geval vindt veel afstemming plaats; bij 

de overdracht van de zorg wordt vaak overlegd of een zorgplan overhandigd. 

Deze onvrijwillige zorgcoördinatoren ontvangen opvallend weinig extra man-

telzorg vanuit de omgeving. De verklaring die zij daar zelf voor geven is dat 

ofwel de zorglast te zwaar of complex is om hiervoor een bijdrage te verlangen 

van een ander familielid of bekende, ofwel dat hulp van de sociale omgeving 

niet meer gevraagd of geboden wordt omdat die nu via het PGB in handen is 

van de mantelwerker. 

Bescherming van mantelzorg 

Waardering

De onvrijwillige zorgcoördinatoren vinden het heel belangrijk om hun zorg ge-

waardeerd te zien. Zij ervaren het als een sluipend gevaar, dat de omgeving hun 

zorgverlening als ‘normaal’ beschouwt. Het PGB wordt beschouwd als materiële 

waardering voor de zorg, hetgeen ook bijdraagt aan een gevoel van erkenning 

voor de geleverde arbeid. Een moeder die voor twee autistische zonen zorgt en 

hiervoor 8 uur per week ondersteunende begeleiding vergoed krijgt, zegt: 

‘Het wordt niet langer als vanzelfsprekend gezien dat ik het doe. En dat vind 

ik wel fijn, dan worden ze er ook bewust van dat het niet ‘gewoon’ is dat ik dit 

allemaal op me neem.’

Vooral bij een gebrek aan symbolische vormen van dank, die door jonge kin-

deren of wilsonbekwamen (nog) niet geuit kunnen worden, kan het geld een 

vervangende waardering zijn voor het zorgwerk. Dan is er het gevoel toch nog 

‘iets terug te ontvangen’ van de zorgbehoevende. 

De sociale status die wordt ontleend aan het zorgwerk is voor de onvrijwilli-

ge zorghulp ook zeer belangrijk. Vooral wanneer er geen zichtbare beperking is 

bij een kind, kan de zorglast gemakkelijk genegeerd worden door de buitenwe-

reld. De onvrijwillige zorgcoördinatoren ontlenen een gevoel van eer aan het 

zorgwerk dat ze verrichten. Zo vertelt een moeder (getrouwd, twee kinderen) 

die haar volwassen, inwonende chronisch zieke dochter verzorgt:

 

‘Ik vind het wel een eervol gevoel dat ik ervoor betaald word. Dat ik toch mee-

werk aan de maatschappij en dat ik ervoor betaald word, want anders moest 

er een andere hulp voor worden ingekocht, de thuiszorg. En dan heb je alleen 

maar je eigen bijdrage en dan wordt het betaald door de overheid. Het PGB 
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wordt ook betaald door de overheid. Maar waarom zou je de hulp van iemand 

anders wel met het PGB in mogen kopen en familieleden niet?’

De onvrijwillige zorgcoördinatoren zijn zich ervan bewust dat ze een zorgvraag 

opvangen die extramuraal duur zou uitpakken voor de overheid. Ondanks de 

maatschappelijke waardering die veel onvrijwillige zorgcoördinatoren ervaren, 

zijn er enkele mantelwerkers die liever niet aan anderen vertellen dat ze een 

vergoeding krijgen voor de familiezorg die zij geven, uit angst voor negatieve 

reacties uit de sociale omgeving. 

Psychische bescherming en zekerheid

Doordat dit type mantelwerk als onvermijdelijk wordt ervaren en gekenmerkt 

wordt door het gevoel onmisbaar te zijn, lopen de mantelwerkers het risico te 

veel hooi op hun vork te nemen. Er zijn binnen deze categorie dan ook veel 

klachten over stress en het gevoel ‘op de tenen te lopen’. Toch helpt het PGB 

de mantelwerker ook deze categorie mantelwerkers om zichzelf te beschermen 

tegen overbelasting. Zo vertelt de moeder (werkzaam als gezinsvoogd, 23 uur 

per week) die voor haar autistische dochter zorgt:

‘Veel mensen in mijn omgeving zeiden dat ik er mee moest stoppen. Want het 

gaat op een gegeven moment ook ten koste van mijzelf. Ze zeiden dat ik moest 

zorgen dat het wat terugdringt en ik heb ook mijn best gedaan er iets bij te 

zoeken, maar nu doordat het PGB er is... Gevoelsmatig geeft dat ruimte. Dan 

kan ik het regelen en dan valt er gewoon wat te regelen.’

Het PGB biedt de mantelwerker soms de ruimte om de zorg tijdelijk over te dra-

gen aan een andere hulpverlener, een soort ‘betaalde respijtzorg’. De moeder 

die haar meervoudig gehandicapte dochter verzorgt en voor 14 uur per week 

een vergoeding ontvangt, vertelt:

‘Daarnaast heb ik een aantal oproepkrachten ingehuurd die ik kan bellen 

om mij te ontlasten of te komen als ik een afspraak buiten de deur heb (...) 

Familieleden kan ik hiervoor niet vragen; die durven het niet aan vanwege haar 

epileptische aanvallen.’

De mogelijkheden van het PGB om ‘iets te regelen’ kan ruimte geven aan de 

mantelwerker om op adem te komen: 

‘Het brengt een heel stuk rust, het helpt om door te gaan met je leven en met 

je gezin. Ons leven is niet normaal, want zo’n kind met zo’n probleem, dat 
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verandert je hele leven. Het PGB helpt ons een beetje normaal te blijven, en dat 

betekent voor ons vrijheid.’

In sommige gevallen trekt de mantelwerker alle verantwoordelijkheid naar zich 

toe en wil deze zorg liever niet uitbesteden. Dit is echter alleen het geval als 

het geen zorg betreft waarvoor constante aanwezigheid nodig is. Maar ook 

deze mantelwerkers ervaren dat het PGB hen helpt minder gejaagd door het 

leven te gaan. De moeder die 12 uur per week persoonlijke verzorging biedt 

aan haar chronisch zieke dochter zegt: 

‘Ik ben nu wel meer gefocust op het zorgen. Kijk, leuk wordt het nooit, want 

ik heb er heel veel moeite mee gehad dat mijn dochter chronisch ziek is. Dat ze 

niet in de maatschappij kan meedraaien. Maar ik kan mij er nu wel meer voor 

geven (...) Het PGB ervaar ik als iets heel positiefs. Want daarvoor moest ik bui-

tenshuis werken en toen ging ik er zelf ook nog bijna aan onderdoor.’

Over sociale zekerheidsrechten en pensioen maakt ook deze groep zich niet zo-

veel zorgen, terwijl ze soms vele zorguren werken via het PGB en om die reden 

geen andere reguliere betaalde arbeid kunnen verrichten. Een reden voor die 

onbezorgdheid op dit vlak is dat deze groep mantelwerkers bezig is ‘te over-

leven’ en zich meer op het heden richt, dan hun eigen toekomst. Desgevraagd 

vinden zij echter wel dat hier beleid op zou moeten worden gevoerd, omdat ze 

veel uren aan de zorg besteden ten koste van beroepsmatige arbeid. 
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III De onvrijwillige zorgcoördinator 

Jolanda is een moeder (getrouwd, een kind) van een jonge, inwonende 

zoon met een vorm van autisme, gecombineerd met hyperactiviteit. 

De diagnose werd vier jaar geleden gesteld. Toen de problematiek 

verergerde en permanente begeleiding nodig werd, kwam Jolanda in 

de knel met haar werk als caissière. Ze moest vaak met haar zoon langs 

instellingen onder werktijd, of ze werd door school gebeld om hem op 

te komen halen omdat er iets was gebeurd. Via een kennis bij de sport-

club werd ze geïnformeerd over het PGB. Daarin zag ze een mogelijk-

heid om haar fulltime baan terug te brengen naar 16 uur per week 

en voor 12 uur per week uit het PGB ondersteunende begeleiding aan 

haar zoon te geven, voor 13 euro bruto per uur. 

Jolanda geeft de zorg vanuit een gevoel van plichtsbesef en liefde 

voor kaar kind. Jolanda wil niet dat haar zoon naar een intramurale 

instelling gaat, omdat haar zoon daar niet gelukkig zou zijn. Ze is zich 

er daarbij van bewust dat ze een extramurale, duurdere zorgvraag 

ondervangt: 

‘Ik ben het goedkoopste voor de staat. Zo zeg ik het. Dat geeft niet, 

maar ze moeten niet zeggen dat we sjoemelen. Of dat we proberen 

geld over de rug van de cliënt verdienen. Dat vind ik echt erg. Want 

niet zoveel mensen zouden het zo lang volhouden als ik. En ik moet 

het volhouden, niet alleen voor mijzelf maar ook voor hem. Want als 

hij naar een instelling moet gaan dan kost dat handen vol geld en daar 

is mijn zoon ook niet gelukkig. Dat zie ik.’

Met het PGB is het voor Jolanda mogelijk om een betere draaglast - 

draagkrachtverhouding te realiseren. Doordat ze nu parttime werkt, kan 

ze zich ook flexibel inzetten voor de zorg als dit nodig is (bijvoorbeeld 

bij onverwachte gebeurtenissen door het roekeloos handelen van haar 

zoon). Jolanda heeft met het PGB geen groot zorgnetwerk opgebouwd, 

omdat haar zoon vanwege zijn problematiek niet gemakkelijk vertrouwd 

raakt met mensen. Wel vindt Jolanda de mogelijkheid om zelf de regie 

over de zorg te voeren een duidelijk voordeel van het PGB:
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‘In principe kun je met het PGB iedereen vragen die je wilt, ook je 

buurvrouw als je haar een leuk persoon vindt. Voor begeleiding, dus 

het feit dat je oplet, hoef je geen diploma’s te hebben. Bovendien is 

het juist fijn om iemand uit zijn eigen omgeving als verzorger te heb-

ben, zodat het voor hem ook vertrouwd aanvoelt. Het is voor hem van-

wege zijn problematiek juist nodig om te weten dat de band verder 

gaat dan alleen de professionele relatie.’

De zoon gaat naar speciaal onderwijs gedurende de dag. Daarnaast 

maakt hij gebruik van tijdelijk verblijf in een zorgboerderij voor twee 

weekenden per maand en tijdens de grote schoolvakantie. Af en toe 

springt Jolanda’s schoonvader voor haar in om een zorgtaak te verrich-

ten. De afstemming tussen de partijen verloopt soepel:

‘We hebben heel veel contact [met school], zodra er iets is dan mailen 

we. Er vindt een enorme wisselwerking plaats. En eigenlijk ben ik het 

altijd die aan de bel trekt. Van hé, pas even op voor dit of dat. Het-

zelfde gebeurt als ik de zorg overdraag aan de zorgboerderij of aan 

opa. Dan bespreek ik even hoe het ervoor staat en waar ze op moeten 

letten.’ 

Jolanda ontwikkelt haar kennis over de stoornis van haar zoon zowel 

in de praktijk als in theorie. Ze houdt vakbladen en wetenschappelijke 

tijdschriften over zijn stoornis bij, die ze betaalt van haar PGB-vergoe-

ding. De professionals verbazen zich vaak over haar kennisniveau, ook 

al onderstreept ze dat kennis van het individu in het zorgwerk voorop 

staat:

‘Ik had er [de stoornis] nooit van gehoord, en snapte er eerst niks van, 

en natuurlijk ga je dan zoeken. Want je wilt hem zo goed mogelijk 

kunnen helpen. De professionals heb ik niet meer nodig. De basisin-

formatie die ik van hen heb gekregen was nuttig, maar meer kunnen 

ze me eigenlijk niet helpen. Want je bent toch alleen thuis, en je moet 

het zelf doen. En dan ben ik de deskundige. Want ik weet hoe hij is, en 

hij probeert elke keer weer iets anders. De ouder weet in de praktijk 

vaak beter hoe je met een kind moet omgaan dan de professional.’ 
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Jolanda vindt het zorgwerk dat ze verricht zeer waardevol. Vrienden 

en familie weten dat ze een vergoeding ontvangt, maar niet wat de 

hoogte hiervan is (ze hoeven niet te weten wat ik verdien). Ze ont-

vangt veel waardering, omdat haar omgeving ziet hoe zwaar het voor 

haar is. Ze bewonderen haar dat ze ermee doorgaat, en geven aan 

dat zij hem al uit huis hadden geplaatst. Wel ervaart ze soms conflic-

ten met instanties. Dan voelt ze zich aangevallen over het feit dat ze 

zichzelf betaalt voor de informele zorg. Zo is ze door het CIZ een keer 

toegesproken dat het niet de bedoeling was dat ze zichzelf betaalde 

uit het PGB:

‘Ze geven het gevoel dat je fout zit, zodat je je schaamt. Ja, dat idee 

had ik, dat ik mij moest schamen dat ik dat geld innam. Maar ja, ik kan 

geen 40 uur werken. Ik kan echt niet bij mijn baas regelen dat ik mag 

komen wanneer het kan (...). En je krijgt altijd minder dan je zou kun-

nen gebruiken. Je krijgt je PGB niet zomaar. Je moet ervoor vechten.’

Toch voelt Jolanda geen morele bezwaren tegen haar betaling. Zo zegt 

ze: ‘Ik heb liever dat mensen weten dat ik mijn kind verzorg en daar-

voor betaald word, dan dat ik ze moet vertellen dat ik mijn kind naar 

een instelling heb gebracht.’

Jolanda is niet bekend met de gevolgen van het mantelwerk voor haar 

sociale zekerheid, maar geeft desgevraagd aan dit wel belangrijk te 

vinden voor die mantelwerkers die veel uren via het PGB werken. 
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5.2.4  Type IV: De vrijwillige zorgcoördinator

De vrijwillige zorgcoördinator is een type dat regelmatig voorkomt, vaker dan 

de onvrijwillige zorghulp, maar minder vaak dan de vrijwillige zorghulp en 

de onvrijwillige zorgcoördinator. Het betreft een ongelijke relatie, waarbij de 

mantelwerker de regie en uitvoering van de zorg in handen heeft. De zorg die 

wordt gegeven is minder vanzelfsprekend; in familierelaties in opgaande en 

horizontale lijn. De vrijwillige zorgcoördinator is een ‘geboren zorger’ die vaak 

ook voor meerdere personen zorgt. 

Zorgcapaciteit van de mantelzorg

Bereidheid

De vrijwillige zorgcoördinator is een mantelwerker die een grote mate van 

sturings- en uitvoeringsverantwoordelijkheid op zich neemt en dit doet op 

basis van een relatieve keuzevrijheid. Dit type vindt zorgen voor een naaste 

zingevend en leuk om te doen. Op het moment dat voor het familielid hulp 

nodig werd, heeft de mantelwerker zich ‘vrijwillig gemeld’. De mantelwerker is 

een doener en heeft ofwel een beroepsmatige ofwel een ideologische drive om 

voor mensen te zorgen. 

De financiële vergoeding draagt voor dit type mantelwerk niet bij aan de 

motivatie om te zorgen. Het motief om te zorgen is dusdanig intrinsiek dat de 

betaling er voor het vergroten van de bereidheid niet toe doet. Wel heeft het 

een belangrijke betekenis voor de beschikbaarheid van de mantelwerker.

Beschikbaarheid

Dat de bereidheid om veel te zorgen voor een familielid aanwezig is, wil niet zeg-

gen dat betaling van deze zorg volgens de mantelwerkers niet nodig is. Vaak gaat 

het om omvangrijke zorg, vooral wanneer er een opname in een instelling mee 

wordt voorkomen. In die gevallen staat de mantelwerker voor het dilemma om de 

zorg uit handen te geven of zelf deze zorg te gaan of blijven geven.

Een gehuwde man en vader van negen kinderen, die eerst 60 uur per week 

werkte totdat zijn vrouw een herseninfarct kreeg, heeft er met volle overtui-

ging voor gekozen om zijn vrouw aan huis de zorg en aandacht te geven die ze 

verdient. Hij heeft hier zijn baan voor opgezegd. Zonder het PGB was dit niet 

mogelijk geweest:

‘Ik wil dat mijn vrouw thuis wordt verzorgd, omdat ik dat een fijnere omgeving 

voor haar vind. (...) Maar mijn vrouw kan niet alleen worden gelaten. Continu 

moet er iemand voor haar zijn. En via reguliere zorg krijg je dat niet voor  

elkaar, dat er continu iemand is. Toen las ik over de mogelijkheid van het PGB 
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en heb ik Per Saldo gevraagd om advies. Die hebben mij geadviseerd om het 

zelf te gaan doen. En daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor, want dit is het 

meest acceptabele alternatief. Ik hoef nu niet buitenshuis te werken en kan 

voor mijn vrouw en mijn gezin zorgen.’

Er wordt zeer positief over het PGB gesproken door dit type mantelwerkers. 

Het PGB creëert voor hen de mogelijkheid om de zorg voor het hulpbehoevend 

familielid op zich te nemen, zeker wanneer het 24-uurs zorg betreft. Nu kunnen 

ze hun relatieve voorkeur (afgewogen tegen de professionele alternatieven) om 

het ‘zelf te doen’ vormgeven en inpassen in hun leven.

De vrijwillige zorgcoördinator verricht vaak meer complexe zorgtaken, 

waaronder activerende en ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzor-

ging en verpleging. Hier worden relatief hoge vergoedingen voor betaald, 

variërend van 21 tot 36 euro bruto per uur, en voor 4 tot 20 uur per week per 

persoon. Het gebeurt vaak dat de vrijwillige zorgcoördinator voor meerdere 

personen de zorg op haar neemt. Een van de mantelwerkers die we spraken 

verricht 45 uur zorg per week voor haar twee eigen kinderen en een van haar 

ouders. Daarnaast geven de vrijwillige zorgcoördinatoren veel onbetaalde 

zorg, variërend van 8 uur per week tot zeer veel uren in het geval van een 

inwonende hulpbehoevende. De vrijwillige zorgcoördinatoren wenden het 

PGB aan om hun vermogen om te zorgen te vergroten, maar willen niet “het 

onderste uit de kan halen”; ook voor hen blijft het geven van onbetaalde zorg 

vanzelfsprekend.

Kwaliteit van de mantelzorg

Geschiktheid

Als er bij dit type mantelwerker al frustratie heeft bestaan over de professio- 

nele zorgverlening, dan heeft men dat overwonnen en berust men in het 

gebrek aan alternatieven voor de eigen zorg. Deze mantelwerkers zijn wel van 

mening dat familiezorg beter is dan instellingzorg. De vrijwillige zorgcoördina-

toren oordelen dat het bij professionele hulpverlening vooral om ‘minutenzorg’ 

gaat, terwijl zij ‘mensenzorg’ bieden. 

De vrijwillige zorgcoördinatoren hebben vaak een beroepsmatige achter-

grond in de zorg en kennen de wegen langs de loketten en instellingen over 

het algemeen goed. Ze achten zichzelf erg geschikt om het mantelwerk te ver-

richten. Niet dat ze niet inwisselbaar zijn, maar ze ervaren wel duidelijk dat ze 

door de persoonlijke band een meerwaarde hebben voor de zorgbehoevende. 

Ten opzichte van de professionele zorgverleners zien ze zichzelf als ‘uitblinkers’. 

Zo zegt een moeder, die bij een dagopvang voor autisten werkt en zelf begelei-

ding biedt aan haar autistische zoon:
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‘Er was een therapeut gekomen. Die werkte dan volgens een bepaalde metho-

de die ze bij de instelling had geleerd, waarvan ik allang wist dat die bij hem 

[autistische zoon] geen effect zou hebben.’

Een moeder die zorgt voor haar twee autistische zonen, waarvan één inwonend 

en één uitwonend, vult aan:

‘Ik ben ook van mening dat het heel efficiënt kan zijn als je iemand in het dage- 

lijks leven meemaakt. Als ik kijk bij mijn jongens dan is het ook een soort be-

scherming voor een deel; je weet waar de aandachtspunten liggen van die per-

soon, gevoeligheden, dus de zorg kun je heel goed afstemmen op wat iemand 

belangrijk vindt, dus het is niet alleen naar diegene die zorg biedt maar ook 

naar diegene die de zorg ontvangt. Je kunt het meer persoonlijk aankleden.’

Daarnaast helpt het PGB ook om de zorg effectiever te laten verlopen, door 

het zakelijke aspect. Een moeder (alleenstaand, zelfstandige praktijk) van twee 

jonge autistische, inwonende kinderen zegt: 

‘Ik geef ze [de twee zoons] nu ook twee uur per week massagetherapie in mijn 

eigen praktijk. Dat declareer ik dan via het PGB. Dan laat ik ze zelf een afspraak 

met mij maken. Nou, dan kan ik je vertellen, dan heb je echt twee compleet 

andere jongens aan de tafel. Dan zijn ze veel coöperatiever en gaan ze zelf ook 

veel gerichter met hun eigen problematiek om.’

Ook verrichten de mantelwerkers medische handelingen, waarvoor ze de  

nodige trainingen volgen. De man die thuis voor zijn vrouw zorgt, vertelt:

‘Dat [injecties geven] is ook helemaal niet moeilijk. Ik heb daar een cursus voor 

gevolgd bij het ziekenhuis. Eerst kwamen verpleegkundigen altijd aan huis, 

maar op een gegeven moment hebben ze mij gevraagd om dat te doen. En dat 

wilde ik wel. Dus zo is dat balletje gaan rollen.’

De vrijwillige zorgcoördinator heeft ofwel veel kennis over de zorg, ofwel is in 

grote mate bereid om veel bij te leren. Deze mantelwerkers kunnen vanwege 

het PGB tijd, rust en focus bieden die nodig is om goede zorg te geven.

De vrijwillige zorgcoördinatoren delen de zorg alleen wanneer zij dit voor 

zichzelf nodig achten. In dat geval maken ze gebruik van zorgplannen om de 

overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bovendien zijn sommigen van 

mening dat deze zorgplannen beter zijn dan wanneer ze door professionals 

worden gemaakt. De mantelwerker kan de zorgplannen immers steeds bij- 
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werken en volgens hen gebeurt dat in zorginstellingen niet altijd tijdig. De vrij-

willige zorgcoördinatoren ontvangen net als de onvrijwillige zorgcoördinatoren 

weinig aanvullende mantelzorg, maar hebben minder moeite om hier om te 

vragen, omdat er vaak nog zussen en broers zijn die af en toe kunnen insprin-

gen. Vaak wordt hier dan wel een vergoeding uit het PGB tegenover gesteld. 

Bescherming van mantelzorg 

Waardering

Dit type mantelwerker geeft aan waardering niet zo heel belangrijk te vinden. 

Het gaat er hen vooral om dat zij voor hun gevoel ‘het goede’ doen. Toch erva-

ren ook zij dat door het PGB hun zorgwerk meer ‘status’ krijgt. Soms ontlenen 

de mantelwerkers identiteit aan het mantelwerk. De moeder die mantelwerk 

verricht voor haar autistische, uitwonende zoon zegt: 

‘Als nu een buitenstaander aan mij vraagt van goh, wat doe je zo de hele dag? 

Dan zeg ik ‘ik werk in de thuiszorg’, maar dan hoef ik natuurlijk niet te vertel-

len dat het mijn kind is die ik verzorg. Het ligt dan aan jezelf of je dat wilt 

vertellen.’

Zij vindt het ook niet meer dan normaal dat haar zorgwerk vergoed wordt: 

‘Ik vind dat iets als werk moet worden gezien, als dat zo is (...) Ik bedoel, 

waarom zou je een hoop werk op je nemen zonder ervoor betaald te worden?’

Wel vinden deze mantelwerkers dat zij het zelf zijn die deze status moeten 

verwerven. Een moeder die aan haar autistische inwonende zoon begeleiding 

biedt, ervaart dat de gang langs de CIZ-organen niet altijd gemakkelijk is en dat 

ontmoediging op de loer ligt: 

‘Ik denk dat betaalde familiezorgers echte doorzetters zijn, want je hebt heel 

veel mensen die een PGB aanvragen en dan krijgen ze zo weinig, dat ze er niks 

mee kunnen en dan laten ze het er bij zitten. Maar de doorzetters vechten zo’n 

indicatie aan en zorgen dat ze wel goed betaald krijgen.’

De vrijwillige zorgcoördinator heeft over het algemeen veel kennis en inzicht in 

het indicatieproces en de manier waarop mantelzorg gewaardeerd kan worden 

en weet die waardering voor zichzelf te realiseren.
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Psychische bescherming en zekerheid

De vrijwillige zorgcoördinator is een minder belaste groep dan de onvrijwil-

lige zorgcoördinator, ook al is de regierol even groot. Deze mantelwerker zegt 

bewust en uit positieve overwegingen voor de zorg te hebben gekozen. Toch 

kan de zorglast soms zwaar wegen en heeft het PGB ervoor gezorgd dat veel 

vrijwillige zorgcoördinatoren minder stress ervaren. 

Dat geldt niet voor alle mantelwerkers van dit type. Omdat zij veel zorg 

leveren en er bovendien financiële zekerheid aan ontlenen, kunnen zij net als 

de onvrijwillige zorgcoördinator stress niet altijd vermijden. Het PGB kan geen 

vervanging vormen van een standaard inkomen, doordat een PGB bij elke her-

indicatie aan de hupbehoevende kan worden ontzegd. Dan heeft de familiezor-

ger geen recht op een uitkering. Over het algemeen houden ook de vrijwillige 

zorgcoördinatoren zich nauwelijks bezig met de gevolgen van hun zorgwerk 

voor hun sociale zekerheidsrechten. Slechts één van de dertig mantelwerkers 

die zijn geïnterviewd (een vrijwillige zorgcoördinator) heeft zich via een parti-

culiere pensioenregeling verzekerd. 
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IV De vrijwillige zorgcoördinator 

Mieke (ongetrouwd, geen kinderen) heeft haar fulltime baan in de 

thuiszorg opgegeven om haar dementerende moeder fulltime te kunnen 

verzorgen. In het eerste jaar nam Mieke verlof van haar werk en leefde 

ze van de AOW van haar moeder. Ze was niet bekend met het PGB. In het 

tweede jaar heeft een wijkverpleegkundige die bij haar moeder langs-

kwam de omvangrijke zorgtaak van Mieke bij het regionale zorgkantoor 

gemeld. Vervolgens heeft het zorgkantoor Mieke op het PGB gewezen. 

Nu ontvangt ze voor 20 uur per week een vergoeding van 32 euro bruto 

per uur uit het PGB. Dit dekt niet alle zorguren, want haar moeder heeft 

24-uurs zorg nodig. Maar ze kan zich nu financieel wel redden. 

Mieke is in principe begonnen met zorgen omdat ze zich emotioneel 

betrokken voelde bij haar moeder, maar nu het een definitieve keuze 

is, geeft ze aan dat ze liever voor haar moeder werkt dan voor onbe-

kenden in een instelling. Ze wil haar moeder nog zoveel mogelijk bij de 

maatschappij betrekken, en zet zich hiervoor in:

‘Je moet van jezelf heel goed weten dat je het echt aankunt, en dat je 

het ook leuk vindt om te doen. Anders houd je het niet vol. (...) Ik wil 

ook niet dat mensen mij zien als een of andere zielige mantelzorger, 

ik ben geen slachtoffer van de situatie. Ik wil niet dat andere mensen 

denken dat ik me aan het opofferen ben. Mijn moeder is nog steeds 

iemand die meetelt, vind ik.’

Mieke kan vanuit haar eigen ervaring (ze heeft zowel in de thuiszorg 

als in een verpleeghuis gewerkt) een vergelijking maken tussen insti-

tutionele en familiezorg. Mieke geeft aan dat er in de zorginstellingen 

niet altijd genoeg tijd is om persoonlijke aandacht te schenken aan een 

zorgbehoevende:

‘(...) Ik ben niet de enige geschikte persoon om voor haar te zorgen 

en ook zeker inwisselbaar, maar het gaat om de persoonlijke benade-

ring. In verpleeghuizen ontbreekt die. Daar moet alles vlug, vlug. Soms 

kijken ze de patiënt niet eens aan als ze een handeling verrichten. 

Alsof het machines zijn. Ik leg altijd eerst uit aan mijn moeder wat ik ga 

doen. Dan merk je dat ze ook veel minder schrikt van een handeling.’
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Mieke vindt dat ze, nu ze geen cliënten meer hoeft “af te werken”, 

veel betere zorg kan leveren en dan ook nog aan iemand die haar dier-

baar is. Daarbij zet ze haar professionele kennis in om geschikte hulp-

middelen aan te vragen bij de gemeente, expertise over dementie te 

ontwikkelen en een zorgplan bij te houden. Dit zorgplan overhandigt 

ze ook aan derden als ze de zorg tijdelijk overdraagt. Zelfs marginale 

veranderingen in de behandeling van haar moeder neemt ze in het 

zorgplan op, zodat dit altijd up-to-date is. In de instellingen gebeurt dit 

volgens haar niet tijdig. Wel denkt Mieke dat wellicht niet elk familielid 

een goede inschatting kan maken van zijn of haar kwaliteiten om te 

zorgen. Ze zou het daarom verstandig vinden als daar enige toezicht en 

controle op wordt gehouden. 

Het PGB heeft het voor Mieke mogelijk gemaakt om een netwerk op te 

bouwen van vier à vijf personen in de directe omgeving van haar moeder, 

die bijdragen aan de zorg wanneer dit volgens Mieke nodig is. Zo komt 

er 1 dag in de week een vriendin van Mieke aan wie ze de zorg voor haar 

moeder toevertrouwt. Ook komt er voor 2 uur per week een hulp om te 

helpen bij het douchen van de moeder, omdat dit alleen met zijn tweeën 

gaat. Familieleden springen niet in voor haar, omdat deze de intieme 

zorgtaken (verschonen, wassen, eten en drinken geven, et cetera) niet 

kunnen of willen verrichten. Wel woont ze in een dorpsgemeenschap 

waar ze af en toe van inwoners een helpende hand ontvangt. 

Mieke maakt zich zorgen over de gevolgen van haar zorgwerk voor 

haar eigen financiële zekerheid. De inrichting van het PGB garandeert 

een stabiel contract voor professionele hulpverleners, maar niet voor 

familieleden.

‘Ik krijg dan een brief met daarin de afrekening van het voorlopige 

voorschot voor de zorg. Dan denk ik help! Ik heb het allemaal al uit-

gegeven. Hoe bedoel je voorlopig? Die zorg is al gegeven. De profes-

sionele hulpverleners kunnen hun geld komen vragen, want die hebben 

een echt contract, maar ik heb ook al van het geld geleefd. Dat kan ik 

echt niet meer terugbetalen. Dat is dus ook mijn grootste angst. Dat 

over een paar jaar blijkt dat het geld onterecht is uitgekeerd en ik met 

een enorme schuld zit opgezadeld door mijn PGB-werk.’
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Ook al is de situatie nu stabiel, toch heeft Mieke wel een ‘plan B’ klaar 

voor haar moeder, als Mieke zou uitvallen. Ze heeft haar moeder inge-

schreven bij een verpleeghuis dat voor haar nog als meest ‘acceptabele 

alternatief‘ doorgaat. Toch zal Mieke het mantelwerk zo lang mogelijk 

volhouden. Ze is zich bewust van het feit dat haar baan een keer zal 

stoppen en ze meteen weer zal moeten solliciteren. Maar, zo vindt ze, 

de jaren die ze nu voor haar moeder zorgt zal ze zeker op haar  

CV zetten, omdat ze het een waardevolle aanvulling vindt op haar 

professionele loopbaan. 
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5.3 Overzicht werkzaamheid PGB binnen 
verschillende typen mantelwerk

In tabel 1 op pagina 72 wordt een overzicht gegeven van de werkzame bestand-

delen van het PGB voor de drie typen mantelwerkers. Hieronder wordt een 

toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen en overeenkomsten van de 

werkzaamheid van het PGB voor het mantelwerk.

Capaciteit

De werking van het PGB voor de zorgcapaciteit van mantelwerkers is verschil-

lend voor mantelwerkers die meer (vrijwillige zorgcoördinator/zorghulp) of 

minder (onvrijwillige zorgcoördinator/zorghulp) keuzevrijheid hebben ervaren 

om zorg te gaan geven via het PGB. Kernachtig geformuleerd, ontstaat er voor 

de vrijwillige mantelwerkers een grotere zorgplicht door middel van het PGB 

en wordt de bestaande zorgplicht voor de onvrijwillige mantelwerkers formeel 

vastgelegd. Het formaliseren van de zorgarbeid heeft een andere betekenis  

voor zorghulpen dan voor zorgcoördinatoren. Voor zorghulpen betekent 

het dat er via het PGB duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt over de 

inhoud, tijdstippen en kwaliteit van het zorgwerk. Voor zorgcoördinatoren 

betekent het PGB met name dat de mantelwerker grenzen kan stellen aan haar 

onvrijwillige, onbetaalde zorgwerk. Hierdoor kan het gevoel van onvrijwillig-

heid afnemen bij dit type mantelwerker.

Voor alle typen mantelwerkers geldt dat het PGB het vervullen van de 

zorgtaken mogelijk maakt doordat er een betere balans kan worden gevonden 

tussen de conflicterende werkzaamheden van zorg verlenen en betaalde arbeid 

verrichten. Hierdoor kan het PGB binnen de mantelzorg een preventieve functie 

hebben, omdat het mantelzorguitval kan voorkomen en continuïteit van zorg 

helpt te bevorderen. 

Kwaliteit

De beoordeling van de kwaliteit van zorg is bij de zorghulpen in handen van de 

zorgbehoevende, en bij de zorgcoördinatoren de verantwoordelijkheid van de 

mantelwerker. Hierdoor ontstaan verschillende wisselwerkingen bij de kwali-

teitsbewaking en -bevordering, ook al zeggen alle typen mantelwerkers dat ze 

‘zorg op maat’ leveren. 

De zorghulp wordt aangestuurd door de uitgesproken wensen en behoef-

ten van de hulpbehoevende. De budgethouder kan gemakkelijker commen-

taar geven en kwaliteitseisen stellen aan het mantelwerk, nu de zorg betaald 

wordt. Hierdoor kan de tevredenheid met de kwaliteit van zorg toenemen.  

De competenties van de zorghulp zijn hierbij van ondergeschikt belang, omdat 
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het vaak om eenvoudige zorgtaken gaat. Vaak hoeft er ook geen afstemming 

plaats te vinden met andere zorgverleners, omdat de mantelwerker de enige 

zorgverlener is. 

De zorgcoördinatoren daarentegen, vergelijken de kwaliteit van hun zorg 

veel meer met die van professionals. Zorgcoördinatoren hebben vaak zelf 

(beroepsmatige) kennis van en gevoel voor de zorg, hetgeen kan bijdragen aan 

wat mantelwerkers noemen ‘het beste van beide’: men voelt zich zowel kundig 

als betrokken. De mantelwerkers nemen professionele gebruiken over die toe-

pasbaar zijn op de individuele situatie van hun cliënt. Bovendien professionali-

seren ze hun zorg door het volgen van trainingen, cursussen en het bijhouden 

van vakbladen. Feedback van de hulpbehoevende over de tevredenheid met 

de zorg ontbreekt veelal omdat die vaak minderjarig of wilsonbekwaam is, of 

zelf de noodzaak van de zorg niet inziet. Het PGB helpt de zorgcoördinatoren 

om zelf de regierol uit te voeren, en de kwaliteit te bewaken en aan te sturen 

wanneer zij dit nodig achten. Zo beslissen zij zelf om aanvullende zorg in te 

kopen via het PGB als dit nodig is. Wel kan de dubbelrol van de zorgcoördinator 

het lastig maken om te onderscheiden wanneer het inkopen van aanvullende 

zorg bedoeld is om de kwaliteit van zorg voor de cliënt te bevorderen of om de 

mantelwerker zelf te ontlasten. 

Bescherming

Een duidelijke kanttekening bij het PGB is dat de materiële beloning de symbo-

lische beloning lijkt te vervangen. De betaling wordt vergoed door de AWBZ en 

verdringt de relationele waardering door de zorgbehoevende. Mantelwerkers 

voor wie het zorgen voor het hulpbehoevend familielid een groot deel van het 

leven bepaalt, kunnen via het PGB wel een maatschappelijke status ontlenen 

aan het mantelwerk. De zorg wordt nu betaald en kan als ‘werk’ gezien wor-

den. De mantelwerkers zijn van mening dat het steeds meer maatschappelijk 

geaccepteerd is om via het PGB zorg te verlenen aan een hulpbehoevende, ook 

als dat een familielid betreft. Die acceptatie draagt ertoe bij dat mantelwer-

kers ook zelf na een vaak langdurig proces hun betaling als gerechtvaardigd 

beschouwen. Velen zijn daarbij pas door goede ervaringen met reacties vanuit 

hun sociale omgeving over hun huiver ten aanzien van en bedenkingen bij de 

betaling van mantelzorg heen gekomen.

Voor de zorgcoördinatoren vormt het zorgwerk vaak een zware belasting 

(dit is minder het geval bij de vrijwillige zorghulp). De emotionele draagkracht 

wordt met het PGB vergroot: er wordt minder stress en spanning ervaren door-

dat de zorg is ingekaderd en afgebakend. Dit biedt zowel de mantelwerker als 

zorgbehoevende een gevoel van stabiliteit en continuïteit. De vergroting van de 

draagkracht is met name een belangrijke werkzaamheid van het PGB voor de 
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onvrijwillige zorgcoördinatoren: de mantelwerkers die omvangrijke zorg geven 

op basis van een ‘negatieve keuze’, omdat geschikte alternatieven ontbreken. 

De sociale zekerheid van de mantelwerkers is voor geen van de typen 

bevorderd met het PGB. Slechts één van de dertig mantelwerkers heeft een 

particuliere regeling getroffen om pensioenopbouw te verzekeren. De overige 

mantelwerkers ontlenen aan de zorgovereenkomst geen sociale zekerheids- of 

pensioenrechten.
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10

Tabel 1: Werkzaamheid PGB binnen de verschillende 
mantelzorgtypen

Werkzaamheid (x) van het PGB
Vrijwillige  
mantelzorghulp (↑)10

Onvrijwillige  
zorgcoördinator (↓)

Vrijwillige  
zorgcoördinator (↔)

Capaciteit

Vergroting bereidheid 
mantelwerker 

X - -

De budgethouder durft ge-
makkelijker om hulp te vragen

X n.v.t n.v.t.

Vergroting gevoel van  
vrijwilligheid mantelwerk 

- X -

Mogelijkheid tot inwisselen  
regulier werk tegen 
mantelwerk

X X X

Garanderen continuïteit van 
het mantelwerk 

X X X

Kwaliteit

Mantelwerkers professio- 
naliseren hun zorgwerk 

- X X

De budgethouder stelt  
hogere kwaliteitseisen aan het 
mantelwerk

X n.v.t. n.v.t.

Mantelwerkers kunnen meer 
zorg op maat bieden

X X X

Realisatie zorgdeling via PGB - X/- X

Bescherming

Vergroting ervaren relationele 
waardering 

- - -

Ontlening maatschappelijke 
status aan het mantelwerk

- X X

Verbetering draagkracht van 
de mantelwerker 

- X X/-

Bevordering van sociale 
zekerheid

- - -

10 De pijltjes geven de richting(en) aan van de familierelatie, waarbinnen de typen mantelwerkstijlen in onze 
steekproef voorkomen.
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5.4 Algemene conclusies mantelwerk

Zorgcapaciteit van de mantelzorg

Bereidheid

Het mantelwerk dat op basis van een PGB wordt verricht voor hulpbehoevende 

familieleden kent uiteenlopende achtergronden en werkstijlen. Op basis van 

de analyse van de motieven van mantelwerkers om zich te laten betalen voor 

hun zorg aan familieleden, komen we tot de conclusie dat de motieven van een 

mantelwerker om te zorgen voor een familielid niet afwijken van die van man-

telzorgers; emotionele betrokkenheid en een moreel plichtsbesef zijn de meest 

voorkomende motieven. Een belangrijke reden dat er een vergoeding wordt 

geboden door de budgethouder (in het geval van de zorghulp) of gevraagd  

(in het geval van de zorghulp of de zorgcoördinator) voor de zorg, is de erva-

ring aan zowel de kant van de voormalige mantelzorger, nu mantelwerker, als 

van de zorgbehoevende dat er te veel zorg nodig is en dat er teveel zorg wordt 

verlangd. De mantelzorger heeft behoefte aan zelfbescherming en beschouwt 

de zorg niet (langer) als ‘vanzelfsprekend’. Vooral mantelwerkers die zorg  

geven aan een inwonend familielid hebben behoefte aan een duidelijke schei-

ding tussen vanzelfsprekende en meer dan vanzelfsprekende zorg. 

Een tweede reden voor de behoefte aan betaling is dat door de zorglast 

de arbeidsparticipatie, en daarmee het inkomen van de mantelzorger, in het 

geding komt. De bereidheid van de mantelwerker om zorg te verlenen is dan 

voorwaardelijk en gekoppeld aan een financiële tegemoetkoming. Een derde 

reden voor betaling via het PGB is dat de hulpbehoevende de mantelzorg die 

toch al wordt gegeven wil waarderen en/of verzekeren, of juist met de finan- 

ciële middelen een (groter) beroep wil doen op de mantelwerker. De algemene 

conclusie is dat het PGB de mantelzorger helpt om de zorg voor familieleden 

meer als een optie te kunnen beschouwen waarvoor al dan niet ‘gekozen’ kan 

worden. Deze ‘keuze’ wordt mogelijk gemaakt omdat de betaling het mogelijk 

maakt de zorg beter in te kunnen passen in het leven. De intrinsieke motiva-

tie van mantelwerkers om te zorgen wordt door de betaling niet aangetast. 

De vergoeding kan wel drempelverlagend werken om de zorg te gaan of te 

blijven geven. 

Beschikbaarheid

Mantelwerkers blijken vaak minder te (zijn) gaan werken om meer voor hun 

hulpbehoevend familielid te gaan zorgen. De vergoeding uit het PGB vormt 

dan (deels) een compensatie voor het inkomensverlies. Op deze manier kan de 

mantelwerker de zorg een meer centrale plaats laten innemen, en het als ‘werk’ 

gaan beschouwen. Omdat er voor de betaling van familieleden geen richtlij-
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nen zijn, kan de mantelwerker in overeenstemming met de budgethouder het 

uurloon afstemmen op het (eerder) buitenshuis verdiende loon. Dit is alleen 

mogelijk als het om zorgtaken gaat die aansluiten bij het opleidingsniveau van 

de mantelwerker. In dat geval wordt de betaling als rechtvaardig ervaren. De 

mantelwerkers die het gevoel hebben onmisbaar te zijn, zouden zonder beta-

ling ook de zorg blijven verlenen. De mantelwerkers die het gevoel hebben een 

relatieve keuze te hebben om te zorgen, zien zonder vergoeding niet altijd de 

mogelijkheid om (evenveel) zorg te geven. Over het algemeen kunnen man-

telwerkers met conflicterende werkzaamheden door de financiële vergoeding 

meer tijd vrijmaken voor de hulpbehoevende. Zij gaan minder ‘gejaagd’ door 

het leven, hetgeen de kwaliteit van zorg ten goede komt. Tenslotte kan het 

PGB het schuldgevoel bij de hulpbehoevende om ‘beslag te leggen’ op de tijd 

van het familielid doen afnemen. De beschikbaarheid is nu vastgelegd in een 

wederzijdse afspraak: de zorgovereenkomst.

De ruimte van het PGB om familiezorg te betalen wordt soms ook strate-

gisch ingezet, bij zorgovereenkomsten die op een variabel aantal uren zijn 

gebaseerd. Want, zo leren mantelwerkers, wanneer het PGB niet geheel wordt 

opgemaakt, zal het CIZ de indicatie de volgende keer minder ruim laten uitval-

len. Het is voor hen beter om de extra uren uit te schrijven die ze anders onbe-

taald zouden geven, dan dit niet te doen. 

Kwaliteit van de mantelzorg

Geschiktheid

Voor de geschiktheid van de mantelwerkers, en daarmee de kwaliteit van hun 

zorg, is het belangrijk om niet alleen af te gaan op de meerwaarde die mantel-

werkers volgens henzelf hebben boven de professionele zorg, zoals snelle, flexi-

bele, persoonlijke en betrouwbare extramurale zorg. Maar ook de achtergrond 

van deze zienswijze te achterhalen. Kenmerkend voor de mantelwerkers is dat 

zij relatief vaak een zorgopleiding hebben, een zorgberoep hebben uitgeoe-

fend (of nog steeds uitoefenen), ofwel negatieve ervaringen met professionele 

zorg hebben opgedaan. Daarnaast vinden mantelwerkers (veelal ouders van 

jonge hulpbehoevende kinderen) zorg aan huis het ‘meest acceptabele alter-

natief’, omdat het leven nog ‘zo normaal mogelijk’ blijft – ook voor de andere 

gezinsleden. Geschiktheid is dus een relatief begrip en wordt door de mantel-

werkers afgemeten aan wat zij zelf als de meest ideale zorg beschouwen.

De geschiktheid van de mantelwerker is op te delen in mantelwerkers met 

en zonder achtergrond in de zorg. De mantelwerkers die uit de zorgsector 

komen of hier nog werkzaam in zijn, geven aan ‘het beste van beide werelden’ 

te bieden: zij beschikken over zowel de professionele kennis als de emotionele 

betrokkenheid, die kwaliteit van zorg garandeert. Dit zijn vaak de vrijwillige 
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mantelwerkers die hun baan in de reguliere zorgsector opgeven of reduceren 

om, zoals zij het noemen, mensenzorg in plaats van minutenzorg te bieden. 

Ook de mantelwerkers zonder achtergrond in de zorg zijn van mening dat 

zorg op maat ontbreekt in de reguliere zorg en dat zij dit aan huis wel kunnen 

bieden. Volgens de mantelwerker gaat het vaak om zorg waarbij kennis van en 

inzicht in de eigenschappen en behoeften van de individuele zorgbehoevende 

doorslaggevend zijn om kwalitatief goede zorg te bieden. Het uitspreken van 

wensen en behoeften door de zorgbehoevende is volgens de mantelwerker 

vaak niet nodig, omdat zij door de familieband bijna als vanzelfsprekend de 

zorg afstemt op de behoeften van de hulpbehoevende. Dat werkt volgens 

de mantelwerker sneller en effectiever dan wanneer een professional dit zou 

doen. Bovendien bieden mantelwerkers zorg die is gericht op het behoud van 

een zo ‘normaal’ mogelijk leven van de zorgbehoevende. Daarnaast voelen 

mantelwerkers zich door het PGB geprikkeld om hun zorg te professionaliseren. 

Ze ‘kopiëren’ werkzame bestanddelen uit de reguliere zorg, zoals het opstel-

len van zorgplannen, het bijhouden van kennisontwikkeling over de ziekte of 

beperking van het hulpbehoevend familielid en het opbouwen van een exper-

tisenetwerk. Mantelwerkers die verzorgende of verpleegkundige handelingen 

verrichten, volgen ook trainingen bij ziekenhuizen of instellingen. De mantel-

werkers vinden het essentieel dat handelingen goed worden uitgevoerd, maar 

vinden de menselijke kant van de zorg belangrijker dan de technische kant van 

het zorgen. Tenslotte zijn mantelwerkers zich ervan bewust dat er met het PGB 

veel meer ‘goedkope’ en ook flexibele mantelzorg kan worden ingekocht dan 

wanneer professionele zorg ingeschakeld zou worden. Als er mantelzorg wordt 

ingekocht die kwalitatief vergelijkbaar is met het professionele alternatief, heb-

ben de budgethouders meer ‘waar voor hun geld’. 

Bescherming van mantelzorg 

Waardering

De mantelwerker ontleent sociale status aan het zorgen voor een naaste, zeker 

wanneer de mantelwerker haar zorg als ‘echt’ werk beschouwt, ook al betreft 

het een ‘eenmansbedrijf’. De maatschappelijke waardering kan betekenisvol 

zijn voor de mantelwerker, vooral wanneer het voor de mantelwerker niet 

(langer) mogelijk is om de zorg te combineren met werk buitenshuis. Daarente-

gen zijn er ook veel mantelwerkers die liever niet openlijk uitkomen voor hun 

betaling. Zij schamen zich voor het feit dat ze betaald worden, of zijn bang 

voor negatieve reacties uit de omgeving, in het bijzonder van de familie of de 

dorpsgemeenschap. Ook zijn er mantelwerkers die het helemaal aan niemand 

durven te vertellen, uit angst dat hun betaling alsnog niet terecht blijkt te zijn. 

Zij vormen echter de uitzondering op de regel. Over het algemeen hebben 
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mantelwerkers het gevoel dat financiële ondersteuning voor een zware man-

telzorglast door de samenleving steeds meer geaccepteerd is en als ‘normaal’ 

wordt beschouwd, mede door de grotere bekendheid van het PGB. Wel vinden 

de mantelwerkers die ook de regie hebben over de zorg zichzelf echte ‘doorzet-

ters’, omdat ze vele drempels hebben moeten slechten om hun zorg door het 

CIZ gewaardeerd te krijgen. Zij voelen zich tegengewerkt als indicaties lager 

uitvallen dan verwacht, instanties hun zorg als afdwingbaar zien en ze moeten 

vechten voor hun gelijk.

Het valt mantelwerkers op dat in een zorgrelatie waar de hulpbehoevende 

de regie over het PGB heeft, vormen van symbolische dankbaarheid minder 

vaak worden geuit. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de hulpbehoevende 

zich minder in het krijt voelt staan doordat er nu een structurele betaling 

tegenover staat. Maar ook de veranderende houding van de mantelwerker als 

‘werknemer’ die volgens een overeenkomst werkt, draagt bij aan een meer 

zakelijke benadering van de beloning. 

Zekerheid

Het mantelwerk vormt een tussenvorm van mantelzorg en betaald werk. 

Enerzijds wordt de zorg verricht op basis van een informele relatie en worden 

er geen formele eisen aan de zorg gesteld, zoals dat binnen zorginstellingen 

wel gebeurt. Anderzijds wordt een deel van de zorg gecontractualiseerd en 

tegen betaling verricht. De mantelwerkers hebben nauwelijks kennis van de 

rechten en plichten van dit contract. Dat aan dit contract (de zorgovereen-

komst) geen (sociale zekerheids)rechten te ontlenen zijn door de familieleden, 

vinden mantelwerkers die maar een beperkt aantal uren betaalde zorg verlenen 

desgevraagd niet erg. Echter, de mantelwerkers die hun baan opgeven om voor 

hun kind, ouder of partner zorg aan huis te realiseren, maken zich desgevraagd 

wel degelijk zorgen om hun eigen sociale zekerheid en pensioen. Slechts één 

van de dertig mantelwerkers bouwt een particuliere pensioenregeling op. De 

onmisbare zorgcoördinatoren die intensief zorg verlenen zijn van mening dat 

het rechtvaardiger zou zijn als de overheid ook de mogelijkheid zou geven aan 

mantelwerkers om sociale zekerheidsrechten op te bouwen. 

Psychische bescherming

De mantelwerkers voelen zich wel beschermd op het terrein van hun eigen 

welzijn. Het PGB helpt hen grenzen te stellen tussen vanzelfsprekende en 

buitengewone zorg, ook al is die voor elke mantelwerker afhankelijk van de 

eigen draagkracht. Het PGB helpt de draaglast te verminderen doordat de man-

telwerker minder buitenshuis hoeft te werken om financieel rond te komen. 

Daarnaast kan de mantelwerker zich iets professioneler opstellen, waardoor 
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de emotionele beladenheid van de zorgrelatie afneemt. Dit reduceert de stress 

en spanning. Wel schuilt in het PGB het gevaar dat de mantelwerker meer zorg 

naar zich toetrekt of vaker wordt gevraagd om iets ‘extra’s te doen’, waardoor 

de draaglast stijgt. Het PGB kan extra verplichtend werken, omdat een - on-

voorziene - consequentie van het PGB lijkt te zijn dat aanvullende onbetaalde 

mantelzorg door derden nauwelijks meer wordt gegeven. De waardering van 

het mantelwerk via het PGB leidt er toe dat de mantelwerker sneller een ‘spil-

zorger’ wordt, doordat er op onbetaalde mantelzorg van derden minder een 

beroep gedaan wordt. 
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Interviews met 
professionals 6

A Dataverzameling
Op de resultaten van de interviews met mantelwerkers is een reflectie gevraagd 

door professionals uit de zorg. Daarmee beogen we inzicht te krijgen in de visie 

van deze professionals op mantelwerk en het gebruik van het PGB door zorg-

verlenende familieleden. Ook willen we hiermee inzicht krijgen in de samen-

werking tussen professionele zorgverleners en mantelwerkers. Ten slotte hopen 

we van de professionals te vernemen waaruit volgens hen de sterke en zwakke 

punten van deze vorm van zorg bestaan.

Tijdens het selecteren van respondenten bleek dat zij niet altijd onderscheid 

kunnen maken tussen mantelzorgers en mantelwerkers. Er wordt over beta-

ling vanuit het PGB niet veel met professionals gesproken. Als dit gebeurt, dan 

is dit vooral met de mensen op de werkvloer zelf. Voor dit onderzoek is echter 

gekozen om met sleutelfiguren van thuiszorgorganisaties te spreken, omdat 

verwacht mag worden dat zij een meer ontwikkelde visie zullen hebben op het 

gehele palet van mantelwerk, de ontwikkeling ervan en de visie daarop.

Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met zes professionals van zes 

verschillende thuiszorgorganisaties. De respondenten bekleden binnen de orga-

nisaties de volgende functies:

eigenaar bemiddelingsbureau thuiszorg (•	 N=3)

aandachtsfunctionaris mantelzorg thuiszorgorganisatie (•	 N=1)

vestigingsmanager thuiszorgorganisatie (•	 N=1)

teammanager thuiszorgorganisatie (•	 N=1)

Bovenstaande organisaties vertegenwoordigen zowel de reguliere (AWBZ) 

thuiszorg als de zogenaamde (particuliere) bemiddelingsbureaus die vooral 

werken met zzp’ers en zorgvraag en aanbod bij elkaar brengen. Voor de laatst-

genoemde categorie is gekozen omdat zij veel in aanraking komen met PGB en 

mantelzorg, terwijl bij de reguliere thuiszorgorganisaties vooral gewerkt wordt 
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met zorg in natura. De grootte van de organisaties loopt uiteen van enkele 

medewerkers tot enkele honderden medewerkers. Alle organisaties bieden 

zorg aan die gericht is op huishoudelijke verzorging, verpleging, activerende en 

ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging. Twee van de zes orga-

nisaties richten zich op een specifieke doelgroep; een geselecteerde organisatie 

biedt vooral zorg aan allochtonen, de andere organisatie richt zich juist op de 

christelijke gemeenschap. De overige organisaties zijn meer neutraal georiën-

teerd. Alle organisaties werken in een eigen regio in de provincie Utrecht. 

B Resultaten

6.1 Contact met mantelzorgers

Alle respondenten hebben in meer of mindere mate contact met mantelzorgers. 

Mantelzorgers blijken in veel gevallen als (communicatie)schakel te fungeren 

tussen zorgvrager en zorgverlener. De contacten met mantelzorgers vinden 

vooral telefonisch en face-to-face plaats. Schriftelijke contacten vinden inci-

denteel plaats, bijvoorbeeld via zorgdossiers die bij de cliënt liggen, en worden 

onderhouden door thuiszorgmedewerkers. 

De contacten die er zijn tussen mantelzorger en professional gaan hoofdza-

kelijk over de organisatie van de zorg. Er wordt bijvoorbeeld overlegd wanneer 

welke hulpverlener langskomt, of hoe er extra hulp kan worden ingezet bij 

ziekte of vakantie van de mantelzorger. Ook zorginhoudelijke vragen komen 

aan bod, waarbij de professional vaak een adviserende rol heeft. Zo wordt er 

advies ingewonnen over medicijngebruik of het uitvoeren van medisch techni-

sche handelingen. 

Professionals geven aan dat het contact met de mantelzorger vaak ook so-

ciaal en ondersteunend van aard is. Het gaat dan niet zozeer om de zorgvrager, 

maar meer om de persoon van de mantelzorger. Zo wordt er gesproken over de 

draaglast van de mantelzorger en het voorkomen van overbelasting. Ook iets 

eenvoudigs als het maken van een sociaal praatje, waarin net wat meer aan-

dacht wordt gegeven aan de mantelzorger is volgens de professional belangrijk, 

omdat veel mantelzorgers volgens hen het risico lopen door de omstandighe-

den in een sociaal isolement te belanden. Hier wordt later nog op ingegaan.
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Hoe kijkt de professional aan tegen betaalde 
mantelzorg? 
‘Er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant vind ik het goed, want daar-

door kun je meer zelf doen, je hoeft minder zorg in te kopen. Aan de 

andere kant zit er ook een ethische kant aan; we moeten niet naar een 

maatschappij gaan waarin alles betaald moet worden. Er zijn grenzen.  

Er zijn familierelaties, je hebt een verantwoordelijkheid, een loyali-

teitsgebeuren. Bij lichte ondersteuning of begeleiding vind ik het niet 

verantwoord. Wel op het moment dat je totaal geen ruimte meer hebt. 

Als je 24-uurszorg moet geven in een chronische situatie, vind ik het ver-

antwoord want het haalt de zwaarte er wat af, het geeft je wat armslag.’
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6.2 Inzicht in mantelzorg

De zorg die geleverd wordt

Alle professionals zijn van mening dat mantelzorgers zeer veel doen voor 

zorgbehoevenden, soms zelfs meer dan goed voor de mantelzorger is. Een res-

pondent die werkt bij een grote thuiszorgorganisatie, gericht op zorg voor de 

(hoofdzakelijk) christelijke zorgvrager, zegt:

‘Ja, ze doen ongelooflijk veel. Met name in christelijke kring zijn mensen zich 

niet altijd bewust dat ze mantelzorger zijn. Het is echt nog een gebied dat  

geëxploreerd moet worden. Ze zien het veelal als vanzelfsprekend, om te 

zorgen.’

Een respondent ziet binnen zijn organisatie die zich voornamelijk richt op de 

allochtone zorgvrager, een verschuiving optreden. Hij zegt hierover:

‘(…) dat de kinderen van cliënten steeds vaker hoger opgeleid zijn, waardoor 

het klassieke patroon dat je vroeger had, van voor elkaar zorgen, minder voor-

komt en de kinderen zelf minder als vanzelfsprekend voor hun ouders willen 

doen. Ze schuiven het steeds meer op thuiszorg af, er is zelfs wel eens sprake 

van vermijdingsgedrag, dat ze voor ons de telefoon niet meer opnemen. Het is 

vaak van; oh er is thuiszorg, dan hoeven wij niks meer te doen.’

Op de vraag of er specifieke handelingen zijn die mantelzorgers wel of juist liever 

niet doen, wordt eenduidig gereageerd. Vooral lichamelijke werkzaamheden als 

wassen, verschonen en intensieve persoonlijke verzorging, tezamen met medisch 

gespecialiseerde handelingen (zoals het vervangen van canules of het spuiten van 

insuline) laten de mantelzorgers liever over aan professionele hulpverleners. De 

professionals beschouwen het ondersteunen, begeleiden en regelen van indirecte 

zorgactiviteiten, zoals de administratie, het maken van zorgroosters en het funge-

ren als aanspreekpunt, de primaire taak van mantelzorgers. 

De vergoeding voor geleverde mantelzorg 

De respondenten zijn zich ervan bewust dat er steeds meer gebruik wordt ge-

maakt van het PGB en dat steeds meer mantelzorgers een vergoeding voor zorg 

ontvangen. Op de vraag wat zij van deze mogelijkheid vinden, wordt verschil-

lend gereageerd; het PGB is in de ogen van de professionele hulpverleners aller-

minst onomstreden. In het bijzonder plaatst men vraagtekens bij de afbakening 

van ‘vanzelfsprekende’ zorg. 
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‘Door het PGB is de vanzelfsprekende zorg een beetje verdwenen. Nu kan je er 

opeens voor betaald worden, dat vind ik een ongewenste ontwikkeling, omdat 

je de vanzelfsprekendheid weghaalt.’

Maar er is ook begrip voor: 

‘Tegenwoordig is de tijd niet zo dat je dat allemaal maar doet voor elkaar. Als 

je er dan voor betaald wordt, is dat heel plezierig. Anders is het allemaal maar 

vriendendienst en dat kost veel energie. Je vraagt dan veel van elkaar.’

Waar de grens ligt tussen betaalde en onbetaalde mantelzorg, blijkt een per-

soonlijke interpretatie te zijn. Maar over het algemeen vinden de professionele 

zorgverleners betaalde mantelzorg gerechtvaardigd in situaties waarin de zorg 

voor de mantelzorger zo zwaar wordt, dat deze zijn of haar dagelijks leven in-

grijpend verandert. Dit kan komen omdat de mantelzorger bijvoorbeeld minder 

moet gaan werken en daarmee inkomsten derft. De professionals spreken vaak 

van intensieve, (24-uurs)zorg voor bijvoorbeeld chronisch zieken of gehandicap-

ten. Daarvoor vindt men het PGB een goede maatregel. Het kan zorgen voor 

vermindering van de draaglast en een toename van de waardering voor de zorg 

waardoor de mantelzorger de zorgtaken langer en beter kan volhouden. De 

professionele zorgverleners plaatsen hierbij wel duidelijk twee kanttekenin-

gen. Allereerst spreekt men veelvuldig uit dat er gebrek aan controle is op de 

gebruikte budgetten. Men vermoedt dat dit misbruik in de hand kan werken, 

waardoor niet langer de zorg voor de patiënt voorop komt te staan en het 

financiële gewin de overhand kan krijgen. 

‘Je komt wel verwaarlozing tegen bij PGB. Mensen die een indicatie hebben 

voor twee dagen, bij ons binnenkomen en er dan zo vies bijlopen, dat wij 

vragen: hoe komt dat? En dan zeggen ze: oh, mijn dochter komt pas volgende 

week weer. Veel oudere mensen weten gewoon niet beter. Het wordt allemaal 

voor ze geregeld.’

‘Het is een groot goed als een mantelzorger heel intensief voor een patiënt 

zorgt. Maar wat ons steekt is dat er geen controle is. Je kunt gewoon opgeven 

dat je 20.000 of 30.000 euro per jaar verdient met het verlenen van zorg, maar 

er is geen enkele controle op of dat nu echt zo is. Wij weten dat er misstanden 

zijn; er worden hele zolders verbouwd met CIZ gelden. Het CIZ weet dit, maar 

staat er machteloos tegenover. Ik kan niet zeggen hoeveel misbruik ervan 

gemaakt wordt. Maar wij merken het als organisatie. Je wordt als professional 

gebruikt, mensen nemen je in huis, er wordt een heel plan gemaakt en op basis 
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daarvan kan iemand thuis verzorgd worden en na anderhalve week word je 

bedankt en de deur gewezen en nemen ze de zorg zelf op zich.’

Ook de geschiktheid van de mantelzorger is volgens de professionals essentieel 

bij het leveren van goede kwaliteit. Men geeft aan dat door overbelasting en 

het ontbreken van bepaalde competenties, mantelzorgers niet altijd de juiste 

zorg kunnen bieden aan de zorgvrager. 

6.3 Reflectie op de resultaten uit de interviews

6.3.1  Zorgcapaciteit van mantelzorg

Bereidheid 

Uit de resultaten van de interviews met mantelzorgers is naar voren gekomen 

dat het PGB hen kan helpen meer gemotiveerd te raken om te zorgen voor een 

naaste. Aan de professionals is gevraagd of zij zich in deze uitspraak kunnen 

vinden. Zij reageren hierop bevestigend. 

‘Dat kan ik me goed voorstellen. Wat je vaak ziet is dat mantelzorgers anders 

een middag vrij moeten nemen, ze moeten andere dingen laten om voor 

iemand te zorgen. Vooral als er structureel gezorgd moet worden, kan het een 

motivatie zijn om ervoor betaald te krijgen. Het is natuurlijk niet het leukste 

werk. Ik begrijp heel goed dat geld een steun in de rug is. Ik denk aan de  

andere kant als het er niet is, dat mensen het wel gewoon blijven doen.’

Beschikbaarheid

Ook de bevinding dat mantelzorgers dankzij het PGB meer zorg op zich kunnen

nemen, wordt onderschreven. Wel wordt hierbij aangemerkt dat de financiële 

vergoeding nooit het hoofdmotief moet zijn. De zorg voor de patiënt dient 

altijd centraal te staan. 

De mantelzorger als spilzorger

Er is aan de professionals gevraagd te reflecteren op de ontwikkeling dat voor 

mantelzorgers die een spilzorger zijn geworden, het PGB zorg aan huis mogelijk 

kan maken in plaats van opname in een zorginstelling. Hoewel respondenten 

aangeven dat het in bepaalde situaties een goede uitkomst kan zijn (er gaat im-

mers niets boven de persoonlijke verzorging van naasten), moet er toch zeer goed 

per individueel geval gekeken worden of dit de beste oplossing is. Professionals 

signaleren vaak, zeker bij dit soort zware indicaties, een chronische overbelasting 
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Een vertegenwoordiger van een grote 
thuiszorgorganisatie vertelt: 

‘Als je opeens in zo’n zorgrol terechtkomt, kun je de motivatie kwijt-

raken, omdat je klem gezet bent door de situatie. Ik kan me goed 

voorstellen dat een vergoeding kan bijdragen aan de motivatie. Het 

is je opgelegd of overkomen en dat kan je ook tot een soort slachtof-

fer maken als mantelzorger. En op het moment dat je een PGB kunt 

ontvangen, maakt het je wat zakelijker en onafhankelijker. Met het 

gevolg dat je de verhoudingen wat duidelijker kunt maken. Je kunt 

de keus maken: wil ik inkopen of doe ik het zelf, maar dan heb ik een 

zakelijke relatie. Dat kan anders voelen.’
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van de mantelzorger. Hoewel deze met de beste bedoelingen zorg wil verlenen, is 

dit voor de lange termijn toch niet altijd het beste voor de patiënt. Ook het gevaar 

voor sociaal isolement van de mantelzorger en het gebrek aan sociale controle op 

de zorg is een punt van aandacht. 

Tarifering van mantelzorg

Het merendeel van de respondenten is van mening dat er een aparte tarifering 

moet zijn voor professionele zorg en mantelzorg. Zo stellen zij dat thuiszorg-

organisaties aan allerlei regels met betrekking tot kwaliteit, deskundigheid en 

hygiëne moeten voldoen, waardoor kwaliteit gewaarborgd wordt. Dit gebeurt 

niet bij mantelzorgers, een reden om deze zorg dan ook financieel anders te 

waarderen. Bovendien vindt men dat de vergelijking tussen mantelzorg en 

professionele zorg niet eenvoudig is. Bij een thuiszorgorganisatie worden ook 

andere kosten doorberekend zoals overhead en werkgeverslasten. Deze bruto 

kosten bepalen samen met de netto zorgkosten uiteindelijk de tarifering van 

thuiszorgmedewerkers. Mantelzorgers hebben deze lasten niet. Bovendien zijn 

de respondenten van mening dat het niet reëel is om iemand, uitsluitend omdat 

hij een naaste van de zorgvrager is, hetzelfde te betalen als een werknemer 

met een professionele zorgopleiding. Eén van de respondenten noemt het: 

‘(…) een uitholling van onze professie. Daar zou een tarifering op losgelaten 

moeten worden, of het zou door het zorgkantoor beoordeeld moeten worden, 

in hoeverre het reëel is. Als jij dat wilt verdienen, dan moet je ook de com-

petenties hebben. Als je hetzelfde tarief voor iemand met en iemand zonder 

opleiding hanteert, dat is gewoon kwalijk, dat is oneigenlijk gebruik van 

verzekeringsgelden.’

Invloed van mantelzorg op professionele zorg

Aan de professionals is ook gevraagd of zij denken dat betaalde mantelzorg de 

vraag naar professionele zorg beïnvloedt. De professionals van de grotere thuis-

zorgorganisaties laten weten dat er in haar algemeenheid door het PGB een 

verschuiving te zien is in de inrichting van het zorgaanbod. Veel medewerkers 

van thuiszorgorganisaties besluiten om zich, als zzp’er, via bemiddelingskanto-

ren aan te bieden. Niet alleen kunnen ze zo meer verdienen, ze vinden het vaak 

ook prettiger werken dan via de grotere thuiszorgorganisaties, waar volgens 

hen meer gewerkt wordt met ‘minutenzorg’:

‘Mensen gaan voor zichzelf beginnen als zzp’er, dit komt mede door de minuten-

zorg in de reguliere zorg. Dit is opgelegd van bovenaf, je moet als verpleegkundi-

ge aan zoveel regels voldoen, je bent 80 procent van de tijd bezig met papieren, 
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controlesystemen die je moet beantwoorden, waardoor er voor de werkelijke 

zorg weinig overblijft. Dat heeft ook zijn weerslag op de zorgvrager. Je ziet dan 

ook dat zij zelf steeds vaker voor PGB kiezen in plaats van zorg in natura.’

Nu er steeds meer van dit soort bemiddelingsbureaus ontstaan, zien profes-

sionals dat er minder beroep wordt gedaan op de reguliere thuiszorg. Zzp’ers 

kunnen scherpere tarieven hanteren, er wordt op een andere wijze gewerkt, 

bijvoorbeeld meer met losse opdrachten in plaats van zorgpakketten, waardoor 

budgethouders meer ‘versnipperde zorg’ inkopen. Zorg wordt steeds commer-

ciëler en ook mantelzorgers die budgetten beheren worden steeds kundiger 

en kritischer bij het inkoopproces van zorg. Daarnaast zien de professionele 

zorgverleners dat vanwege de betaalde mantelzorg het risico bestaat dat er 

uiteindelijk, via andere wegen, toch een groot beroep wordt gedaan op de 

professionele zorg. Zo zegt een professional:

‘Je moet oppassen of er niet via andere wegen andere zorgverleners weer 

belast worden, dus een huisarts, een wijkverpleegkundige, een fysiotherapeut 

voor dingen die eigenlijk via onze zorgverleners ook kunnen gebeuren. Dat ze 

toch deskundigheid van buitenaf aantrekken. Waar PGB voor bedoeld is, om 

professionele zorg te ontlasten, dat werkt dan niet echt.’

6.3.2 Kwaliteit van mantelzorg

Geschiktheid van de mantelwerker

Persoonlijke aandacht, flexibiliteit en betrouwbaarheid

Hoe kijken de professionele zorgverleners aan tegen de geschiktheid van de 

mantelwerker? Ook voor de beantwoording van deze vraag hebben we hen 

laten reflecteren op uitspraken van de mantelwerkers zelf, zoals die uit de 

interviews naar voren zijn gekomen.

Mantelwerkers vinden zichzelf vaak even geschikt of zelfs geschikter om 

zorg te geven dan een professional, onder andere doordat zij meer persoonlijke 

aandacht kunnen geven, flexibeler kunnen zijn en het meest betrouwbaar zijn 

voor de zorgbehoevende. De professionele zorgverleners kunnen zich goed 

voorstellen dat de mantelwerkers dit zo ervaren. Veelal vinden ze dat ook 

terecht; er is niemand die zoveel persoonlijke aandacht kan geven als de directe 

naaste en ook qua flexibiliteit wint de mantelwerker het vaak van de profes-

sional. Maar dit wil volgens de professionals niet zeggen dat ze daarmee ook 

geschikter zijn. Het belang van kennis en expertise vanuit opleiding en ervarin-

gen in soortgelijke situaties bij andere patiënten, moet niet onderschat worden. 

Een belangrijke functie als signaleren wordt vaak, juist door de persoonlijke 
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band, vertroebeld. Grenzen worden steeds verschoven als men ‘in de situatie’ 

zit en scherpe diagnoses kunnen over het hoofd worden gezien. 

‘Mantelzorgers zijn nu eenmaal op bepaalde punten ook flexibeler en kunnen 

ook meer persoonlijke aandacht geven. Je kent je moeder of vader als geen 

ander, dus natuurlijk heeft die persoon meer inzicht in alle leefrituelen en buien 

et cetera. Ik kan me voorstellen dat ze zichzelf dan geschikter vinden, maar dan 

kijk je wel alleen maar naar één vlak. Als je kijkt naar kennisinhoudelijke zaken, 

het signaleren van dingen, observeren en diagnosticeren, dus iets wat je binnen 

een verzorgende opleiding leert, dat tel je dan niet mee. Je ziet dat door de 

korte lijnen en persoonlijke band, mantelzorgers soms ook niet goed zien wat 

er mis kan zijn met de cliënt. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: tja, ze is altijd al ver-

ward geweest, terwijl wij dan zien: ze is gewoon zwaar dement. Wij komen dan 

met een geriatrisch verpleegkundige en artsen en bouwen daar een netwerk 

omheen. Met een mantelzorger bouw je dat netwerk niet.’

Emotionele betrokkenheid

Ook de emotionele betrokkenheid die mantelwerkers hebben ten opzichte van 

de zorgvrager, wordt door alle professionele zorgverleners erkend maar niet 

altijd als positief beschouwd. De emotionele band kan juist oorzaak zijn van de 

vaak zware psychische belasting die dergelijke relaties met zich meebrengen. 

Samenwerking en afstemming

De meeste professionele zorgverleners onderschrijven een goede samenwerking 

en communicatie tussen mantelzorg en professionele zorg. Een mantelwerker 

kan een fantastische ondersteuning zijn voor de zorgvrager. Bovendien kan het 

in de organisatie van de zorg en de communicatie met professionals vaak ef-

ficiënt werken als er naast de cliënt zelf een vast aanspreekpunt is in de sociale 

omgeving van de cliënt. Maar men vindt het ongewenst als er alleen en uitslui-

tend wordt gezorgd door een mantelwerker, zonder dat er professionele hulp 

aan te pas komt. Het eerste argument tegen zo’n situatie is dat er dan geen 

enkele controle is op de kwaliteit van de zorg. Niet alle mantelwerkers beschik-

ken over de juiste competenties om zorg te verlenen. Ten tweede kan dit leiden 

tot sociaal isolement van de mantelwerker; zij legt geen contacten met andere 

hulpverleners, waardoor er geen netwerk rondom de patiënt wordt opge-

bouwd. Ervaringen kunnen zo niet gedeeld worden en er vindt geen reflectie 

plaats op de wijze van zorgverlening. Ten slotte is het volgens de respondenten 

niet goed voor de psychische en fysieke belasting van de mantelwerker. Maar 

al te vaak zien professionals dat mantelwerkers aan de grens van hun kunnen 

zitten en de zorg vrijwel ondraaglijk zwaar wordt. 
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Zorgen voor een familielid is een groot goed, dat we moeten koeste-

ren. De ondervraagde professionals zijn het hierover eens, maar bena-

drukken ook de keerzijde hiervan die zij in de praktijk tegenkomen. 

Hoofdzakelijk gaat het hierbij om:

de intensiviteit van de zorg, waardoor mantelzorgers overbelast •	

kunnen raken;

psychische druk voor de mantelzorger, die door schuldgevoel of druk •	

geen zorg durft af te stoten;

een gebrek aan afstand. Deze kan een scherpe blik en diagnose in •	

de weg staan. Grenzen worden steeds verder verlegd, waardoor het 

signaleren van problemen lastiger kan worden;

een gebrek aan overredingskracht van de mantelwerker; de patiënt •	

is vaak weerbaarder tegen een naaste, drukt zijn eigen mening snel-

ler door dan bij een professional. De mantelwerker kan zo niet altijd 

‘op’ tegen de patiënt. 
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Als zij dit met niemand kunnen delen, wordt zowel de mantelwerker als de 

cliënt hiervan de dupe. 

Zorg = werk

Op de vraag of professionals begrijpen dat mantelwerkers hun zorg vaak als 

‘werk’ zien, wordt verschillend gereageerd. Twee visies worden gepresenteerd; 

professionals van zorginstellingen die vooral allochtone en christelijke cliënten 

hebben, zijn van mening dat zorg voor een naaste niet als werk gezien moet 

worden. Het is een morele verantwoordelijkheid die je hebt voor een zorg-

behoevende. Het woord ‘werk’ is dan niet op zijn plaats, vinden zij. Andere 

respondenten kunnen het zich juist goed voorstellen. 

‘Dat kan ik me goed voorstellen. Wanneer je man in een rolstoel komt, dan heb 

je opeens iemand waarmee je al veel minder mee kunt delen. De zorg is mis-

schien wel vanzelfsprekend, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt: het is 

mijn man niet meer. De psychische belasting is veel groter dan wij denken. Door 

het te zien als werk, krijg je meer een zakelijke relatie en dat haalt wat emoties 

eraf. Dan ben je niet het slachtoffer, maar je hebt een keuze.’

6.3.3 Bescherming van mantelzorg

PGB en waardering

Uit de interviews met de mantelwerkers is naar voren gekomen dat zij door het 

PGB meer maatschappelijke waardering ervaren voor de zorg die zij verlenen. 

We hebben deze uitspraak aan de professionals voorgelegd en hun reactie 

hierop gevraagd. De professionals begrijpen goed dat mantelwerkers door het 

PGB een zekere waardering ontvangen. 

‘Dat kan ik me goed voorstellen. We doen maar net of het allemaal normaal 

is. Maar dat is het natuurlijk niet, het is een hele opgave. Het is goed dat dat 

gewaardeerd kan worden zo.’

Over het feit of het ook rechtvaardig is dat mantelzorgers hiervoor betaald 

worden, is men wat kritischer. Zo zegt een professional:

‘Dat is afhankelijk van het soort zorgvraag. Je moet niet overal voor betaald 

worden. Het gaat echt om chronische, (24-uurs)zorg. Je moet dat per casus 

bezien.’
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Ook andere professionele zorgverleners komen tot de conclusie dat rechtvaar-

digheid voor het ontvangen van een vergoeding vaak een ethische, persoonlijke 

kwestie is. Waar de grens ligt bij wat vanzelfsprekende zorg zou moeten zijn en 

wat gerechtvaardigd betaalde zorg is, blijkt in de praktijk voor iedereen anders 

te zijn. Het is iets wat zich niet altijd laat vangen in regels of wetten.

Zekerheid

Het idee dat mantelwerkers sociale zekerheidsrechten zouden moeten opbou-

wen, vinden de professionals een stap te ver gaan. Volgens hen moet mantel-

werk een ondersteunende functie blijven. Anders, zo geven zij aan, ontstaat er 

een vrijwel nieuwe beroepsgroep, waarvoor in feite geen formele vereisten zijn. 

Dat vinden zij niet rijmen met de richtlijnen voor kwalitatief goede zorg. Net als 

bij een zzp’er hebben mantelzorgers hun eigen verantwoordelijkheid om zich 

hiertegen te verzekeren. 

Hetzelfde geldt voor de vraag of mantelwerkers beschermd zouden moeten wor-

den tegen fysieke (over)belasting. Ook dit vindt men de verantwoordelijkheid van 

de mantelwerker zelf en dat moet zo blijven. Wel stelt een professional:

‘Vanuit steunpunt mantelzorg worden er cursussen aangeboden, waarin dit 

soort zaken aan de orde komen. Vanuit de Wmo worden mensen benaderd,  

via mensen die ingeschreven staan bij het Wmo-loket kunnen mantelzorgers 

bereikt worden. Dat is denk ik een goede weg. Niet het formaliseren van dat 

soort dingen in regels en wetten.’

Psychische bescherming

Mantelwerkers voelen zich minder belast als ze betaald worden. Waar denken 

professionals dat dit aan ligt? Hieronder een aantal reacties op deze uitspraak 

van de professionals:

‘Het doel van het PGB is dat het je een keuzemogelijkheid geeft; je kunt kiezen 

voor het uitbesteden of zelf in de hand houden van zorg. Dat kan een steun in 

de rug zijn. De mantelzorger voelt zich dan misschien niet gedwongen om het 

te doen, maar krijgt daar een keuze in; dat maakt dat de mantelzorger zich 

minder als een slachtoffer kan voelen.’ 

‘Op het moment dat je je werk meer als werk gaat zien (omdat je ervoor be-

taald wordt), kun je je vrije tijd misschien ook meer als vrije tijd zien. De claim 

van de zorgvrager dam je in op het moment dat hij daarvoor gaat betalen. Dat 

kan een ontlasting zijn voor de mantelzorger.’ 
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‘Je krijgt er een stuk waardering voor, dat kan ontlastend werken. Ook kun je 

de zorg meer delen; je kunt een deel ervan uitbesteden, als je het echt even 

niet meer ziet zitten kun je iemand anders vragen. Dat is een prettig idee voor 

mantelzorgers.’ 

Professionals kunnen goed begrijpen dat het PGB keuzevrijheid biedt, de mo-

gelijkheid tot het maken van een scheiding tussen arbeid en vrije tijd en tot het 

delen van de zorg. Deze condities kunnen ervoor zorgen dat mantelwerkers een 

verminderde belasting ervaren door het PGB. 
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De belangrijkste conclusies op een rij:

Algemeen
alle respondenten hebben contacten met mantelzorgers;•	

deze contacten geschieden hoofdzakelijk telefonisch en face-to-face;•	

er wordt vooral gecommuniceerd over de organisatie rondom de •	

zorg, maar ook fungeren professionals als adviesorgaan over medisch 

inhoudelijke vragen;

professionals besteden zeer regelmatig aandacht aan de persoon •	

van de mantelzorger (bijvoorbeeld over de psychische belasting en 

gemoedstoestand van de mantelzorger);

professionals geven overwegend aan dat mantelzorgers veel doen •	

voor hulpbehoevenden;

deze hulp richt zich veelal op ondersteuning, begeleiding en  •	

administratie van de zorg. (Intieme) werkzaamheden, gericht op 

persoonlijke verzorging of medisch gespecialiseerde handelingen, 

worden vaak liever overgelaten aan de professional;

de respondenten hebben de indruk dat er veel (en steeds meer) •	

gebruik wordt gemaakt van het PGB. Ze staan op zich niet afwijzend 

tegenover deze ontwikkeling, maar geven wel aan dat er: 

een duidelijke grens moet liggen tussen ‘vanzelfsprekende’ (on-•	

betaalde) zorg en zorg waar een vergoeding tegenover staat. Dit 

heeft een ethisch aspect, omdat veel professionals van mening zijn 

dat zorg voor de naaste medemens initieel vanzelfsprekend moet 

zijn en blijven;

een strenge controle moet zijn op gebruik van PGB-gelden om zo •	

mogelijk misbruik uit te sluiten;

toezicht moet zijn op de geschiktheid van de mantelzorger, omdat •	

dit essentieel is voor het leveren van goede kwaliteit van zorg.
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Reflectie op de resultaten van de interviews met 
mantelwerkers

Zorgcapaciteit van mantelwerk

Bereidheid

Professionals kunnen zich goed voorstellen dat het PGB kan bijdragen 

aan de motivatie van de mantelwerker. Het kan helpen als steun in de 

rug, maar de meeste respondenten geloven dat de zorgverlening niet 

zou ophouden als het PGB niet meer uitgekeerd zou worden. 

Beschikbaarheid

de bevinding dat mantelwerkers dankzij het PGB meer zorg op zich •	

kunnen nemen, wordt onderschreven door de respondenten;

professionals zijn van mening dat er een aparte tarifering zou  •	

moeten komen voor professionele zorg en betaalde mantelzorg.  

Er moeten volgens hen eisen gesteld worden aan kwaliteit van zorg 

en competenties van mantelzorgers, alvorens hun vergoeding vast te 

kunnen stellen. Op die wijze blijft onderscheid tussen professionele 

en informele zorg bestaan, wat volgens hen gewenst is;

professionals geven aan dat betaalde mantelzorg de vraag naar •	

professionele zorg beïnvloedt, in de zin dat naast reguliere thuiszorg 

steeds meer bemiddelingsbureaus komen waar met PGB’s gewerkt 

wordt. Hoewel men niet van mening is dat het PGB de vraag naar 

reguliere zorg doet afnemen (omdat het gebruik van PGB nog niet 

zo omvangrijk is), geeft men wel aan dat er een tendens zichtbaar 

is naar steeds commerciëlere zorg, waarbij in het inkoopproces de 

cliënt steeds kritischer en kundiger wordt.
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Kwaliteit van mantelwerk

Geschiktheid

respondenten zijn het over het algemeen niet eens met de uitspraak •	

van de mantelwerker dat deze vaak even, soms zelfs meer geschikt 

is om zorg te geven dan de professional. Hoewel zij de toegevoegde 

waarde van persoonlijke aandacht, flexibiliteit en betrokkenheid 

van de mantelwerker onderkennen, belichten zij ook het belang van 

scholing en daaruit voorvloeiende kennis en expertise, die niet van-

zelfsprekend aanwezig zijn bij mantelwerkers;

professionals geven aan dat de persoonlijke band tussen zorgvrager •	

en mantelwerker, naast een positieve werking, ook kan leiden tot 

een verminderde signaleringsfunctie van de mantelwerker waardoor 

diagnoses niet meer scherp gesteld kunnen worden. De emotionele 

betrokkenheid van de mantelwerker moet daarom (en ter voorko-

ming van psychische overbelasting) niet onderschat worden;

de meeste respondenten geloven in een succesvolle combinatie van •	

mantelzorg en professionele zorg. De situatie waarin uitsluitend door 

een mantelzorger hulp verleend wordt, acht men niet wenselijk,  

onder andere omdat er dan geen controle is op de kwaliteit van zorg.

Bescherming van mantelwerk

Waardering

de ondervraagde professionals geven aan dat zij het begrijpelijk •	

vinden dat mantelzorgers door het PGB een zekere maatschappelijke 

waardering voelen;

op de vraag of betaling van mantelzorg ook rechtvaardig is, reageert •	

men verschillend. Het hangt van het soort en de zwaarte van de zorg 

af, menen zij.

Zekerheid en psychische bescherming

volgens de respondenten moet mantelwerk een ondersteunende •	

functie blijven. Het zou daarom ongewenst zijn als mantelwerkers er 

sociale zekerheidsrecht aan zouden kunnen gaan ontlenen;

professionals kunnen goed begrijpen dat het PGB keuzevrijheid •	

biedt, de mogelijkheid tot het maken van een scheiding tussen arbeid 

en vrije tijd en tot het delen van de zorg. Deze condities kunnen 

ervoor zorgen dat mantelwerkers een verminderde belasting ervaren 

door het PGB. 
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Conclusies 7
 

Uit het empirisch deel van deze onderzoeksrapportage zijn bepaalde inzichten 

naar voren gekomen, die hieronder besproken zullen worden. Hiermee wordt 

antwoord gegeven op de vraagstelling uit de inleiding. 

Wat zijn de werkzame bestanddelen van het PGB voor de capaciteit, kwaliteit 

en bescherming van de mantelzorg wanneer dit instrument wordt ingezet om 

deze zorg geheel of gedeeltelijk te financieren?

De conclusies uit dit hoofdstuk kunnen gegroepeerd worden langs drie niveaus: 

allereerst conclusies over de bescherming van mantelzorg, waarbij de kwaliteit 

van zorg voor de mantelwerker zelf centraal staat. Het gaat hierbij vooral om 

de waardering, psychische bescherming en veiligheid van het mantelwerk (7.1). 

Daarnaast kunnen conclusies worden getrokken op het niveau van de zorgont-

vanger11, waarbij de kwaliteit van zorg (dat wil zeggen: de geschiktheid van de 

mantelwerker) voor deze zorgontvanger een centrale plaats inneemt (7.2). Het 

derde niveau gaat over de rol van mantelwerk voor de samenleving (macroni-

veau), waarbij de beschikbaarheid en bereidheid van mantelwerkers een grote 

rol spelen (zorgcapaciteit). Hier wordt in hoofdstuk 8 op ingegaan. 

Op deze wijze kan bekeken worden ‘wat werkt voor wie’ en kunnen werk-

zame bestanddelen van het PGB uitgesplitst worden naar belanghebbenden. 

Een extra accent zal liggen op de relatie tussen mantelwerker en zorgvrager. 

Deze wisselwerking tussen beide partijen wordt besproken in 7.3. Tot slot 

wordt de reflectie van professionals betrokken bij de conclusies en discussie 

(hoofdstuk 7 en 8), waardoor de conclusies in een breder kader geïnterpreteerd 

kunnen worden. 

11  Waarbij conclusies steeds geformuleerd worden vanuit het perspectief van de mantelwerker.
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7.1 Werkzame bestanddelen van het PGB 
voor de mantelwerker

Het PGB biedt alle ondervraagde mantelwerkers, die in verschillende mantel-

zorgstijlen in te delen zijn, het gevoel van ‘tijd en ruimte’. Dit is vooral een 

belangrijk werkzaam element van het PGB voor mantelwerkers die het op zich 

nemen van de zorg niet als een vrijwillige keuze hebben ervaren. Hoewel beta-

ling van mantelwerkers nooit een primaire motivatie vormt om te zorgen, kan 

het in tweede instantie wel bijdragen aan het in stand houden van de moti-

vatie om door te gaan. Met het PGB heeft men het gevoel niet langer in een 

onvermijdelijke positie verstrikt te zijn, maar een gerechtvaardigde beloning te 

krijgen voor de zorginzet en een stem te hebben in het zorgproces. 

Zo kan er bijvoorbeeld besloten worden om een deel van het PGB te be-

steden aan het inhuren van aanvullende (professionele en betaalde informele) 

zorg, zodat de zorgtaak van de mantelwerker verlicht kan worden. Bij de man-

telwerkers die voor een budgethouder werken, is het delen van de zorg met 

anderen vaak niet nodig vanwege de beperkte omvang van de zorgtaken. Voor 

mantelwerkers die het budget beheren is dit anders: wanneer het budget ruim 

genoeg is om naast de betaling van het mantelwerk andere zorgverleners in te 

huren, zoekt de mantelwerker naar wegen om die zorg te delen. Vaak gebeurt 

dit door buurvrouwen, kennissen en familieleden om ‘betaalde respijtzorg’ te 

vragen. Het PGB maakt het de mantelwerker gemakkelijker (delen van) zorg 

(tijdelijk) uit handen te geven. Wanneer het budget als ontoereikend wordt er-

varen, gebruikt de mantelwerker het PGB alleen om zichzelf te betalen, om zo 

de ‘meeste zorg’ te kunnen leveren tegen een zo laag mogelijk tarief. Dan is er 

echter wel een gevaar dat de mantelwerker geïsoleerd raakt en teveel zorgta-

ken naar haar toetrekt. 

Over het algemeen krijgen de ondervraagde mantelwerkers door het PGB 

het gevoel minder ‘slachtoffer van de situatie’ te zijn. Gekoppeld hieraan wordt 

ook een verminderde draaglast en stress ervaren door mantelwerkers die om-

vangrijke zorgtaken hebben. De reden daarvoor is dat het PGB impliceert dat 

mantelwerkers die regulier werk hadden dit (gedeeltelijk) konden inwisselen 

tegen de betaling van hun zorgwerk. Voor de mantelwerkers die naast hun 

zorgwerk een betaalde baan hebben, vormt het PGB een compensatie voor een 

deel van hun inkomensverlies. Het PGB biedt mogelijkheden om andere werk-

zaamheden van mantelwerkers in te ruilen tegen zorgwerk, waardoor er meer 

ruimte ontstaat om zorg te bieden. Niet alleen ontstaat deze ruimte feitelijk, 

het geeft de mantelwerkers ook het gevoel van financiële zekerheid. 

Voor de onvrijwillige mantelwerker kan het PGB bijdragen aan het ervaren 

van betere zelfbescherming. Doordat er duidelijke afspraken worden gemaakt 
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met de zorgvrager, kan de indeling van de zorg beter afgebakend worden, 

kunnen grenzen gesteld worden en ontstaat een meer zakelijke overeenkomst 

waarbij deze typen mantelwerkers zich beter beschermd voelen tegen psychi-

sche draaglast. De emotionele beladenheid van de zorgtaken neemt af door 

deze overeenkomst, waardoor men beter in staat is afstand te nemen van de 

persoonlijke relatie en de zorgtaken meer als ‘werk’ te beschouwen. 

Tot slot kan het PGB, voor mantelwerkers met omvangrijke taken, bijdra-

gen aan de ontlening van een zekere sociale status aan het werk. Zij voelen 

zich meer maatschappelijk gewaardeerd en erkend voor het feit dat hun vaak 

jarenlange ondersteuning van de zorgbehoevende niet zonder meer vanzelf-

sprekend is. Ook voelen zij zich hierdoor geprikkeld om zich meer te professio-

naliseren, waardoor deze typen mantelwerkers vaker participeren in cursussen 

of trainingen gericht op de zorgtaken. Het PGB werkt hierbij indirect dus mee 

aan de professionalisering van de informele zorg. Wel vormen de mantelwer-

kers een kwetsbare groep quasi-werknemers; ze ontvangen wel een inkomen 

maar bouwen geen sociale zekerheidsrechten, zoals werkloosheidsverzekering 

of pensioen op. Wanneer de reguliere baan is opgegeven om fulltime te gaan 

zorgen via het PGB leidt dit voor mantelwerkers tot sociale risico’s, die zij overi-

gens zelf nauwelijks onderkennen. 

7.2 Werkzame bestanddelen van het PGB  
voor de zorgbehoevende

Door het intensieve contact dat bestaat tussen mantelwerker en zorgbe-

hoevende, meent eerstgenoemde groep een duidelijke kijk te hebben op de 

toegevoegde waarde van het PGB voor de kwaliteit van zorg voor de cliënt. Zo 

menen de mantelwerkers dat, indien de zorgbehoevende zelf budgethouder 

is, hij of zij hiermee veel meer de regie over de zorg in handen krijgt. Vraag-

gerichtheid wordt hierdoor bevorderd, waardoor meer efficiënte zorginkoop 

kan plaatsvinden. Het PGB draagt daarmee ook bij aan de versterking van de 

onderhandelingspositie van de budgethouder, omdat deze kan gaan ‘winkelen’ 

bij diverse al dan niet erkende professionele zorgaanbieders. Hierdoor kunnen 

kosten-batenanalyses worden gemaakt. 

Daarnaast is een bevinding van de mantelwerkers dat de cliënt betaalde 

zorg door een familielid of bekende prefereert boven die van een professionele 

zorgverlener. De mantelwerkers menen dat zij sneller, meer flexibel en meer 

betrouwbare zorg leveren voor de zorgbehoevende dan de professionele zorg 

kan doen. Nu de informele zorg betaald wordt, durven de cliënten bovendien 

hun eisen en verwachtingen beter te uiten ten overstaan van de mantelwerker. 
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Zo kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt over de tijdstippen waarop 

de mantelwerker langskomt, die niet alleen de mantelwerker, maar ook de 

cliënt schikken. Het PGB draagt daarmee via de financiering en de zorgover-

eenkomst bij aan de continuïteit van de zorg, en daarmee aan de zekerheid en 

de gemoedsrust van de cliënt. Verder kan het PGB zorg aan huis voor de cliënt 

mogelijk maken, waardoor deze langer in zijn eigen omgeving kan blijven wo-

nen en opname in een zorginstelling uitgesteld kan worden. Cliënten die nog 

redelijk zelfstandig zijn, vinden het bovendien fijn dat er geen vreemden in huis 

komen en de zorg opgevangen kan worden in eigen kring. 

De mantelwerker kent de specifieke wensen en behoeften van het familie-

lid als geen ander en deze functie is volgens haar extra belangrijk wanneer de 

zorgbehoevende niet meer in staat is om deze zelf te uiten. Aangezien meer 

dan de helft van de geïnterviewde mantelwerkers een achtergrond heeft in de 

zorgsector, kunnen ze hun vakkennis aanwenden om niet alleen betrokken, 

maar ook kwalitatief hoogstaande zorg te bieden. Vaak schiet de kwaliteit van 

de reguliere thuis- of instellingenzorg volgens de mantelwerker tekort, omdat 

daar aan de hand van een vaste takenlijst wordt gewerkt zonder dat de spe-

cifieke noden van de cliënt gehoord worden. Bij de professionals gaat het om 

minutenzorg: als het lijstje is afgewerkt zijn ze snel weer vertrokken en kan de 

mantelzorger alsnog het overgebleven werk verrichten. 

De professionals zetten enkele kanttekeningen bij het financieel waarderen 

van de mantelzorg – en het gelijkstellen hiervan aan professionele zorg. Zij zijn 

van mening dat kwaliteit van zorg niet alleen bestaat uit zaken als nabijheid, 

flexibiliteit en snelheid, maar dat er meerdere aspecten bij het zorgproces van 

belang zijn die volgens hen niet altijd gegarandeerd kunnen worden door de 

mantelwerker. Ten eerste is het voor mantelwerkers niet noodzakelijk om een 

opleiding te volgen die hun inhoudelijke deskundigheid garandeert, iets wat 

binnen de professionele zorg wel een vereiste is. Hierdoor kunnen belangrijke 

medische handelingen (zoals het inspuiten van insuline, het vervangen van 

canules of infusen, het verwisselen van stoma’s) ongemerkt niet juist worden 

uitgevoerd, wat de kwaliteit van zorg voor de patiënt niet ten goede komt. 

Professionals pleiten daarom voor strengere controle (of het verplicht stellen 

van noodzakelijke scholing) van mantelwerkers die zonder professionele kennis 

of begeleiding deze handelingen uitvoeren. Ten tweede komt de persoonlijke 

band en daarmee gepaard gaande emotionele aard van de relatie volgens veel 

professionals niet altijd ten goede aan de kwaliteit van zorg. Een te nauwe 

relatie en een te grote betrokkenheid tussen mantelwerker en hulpbehoeven-

de, kan wel eens ‘tegen’ werken in plaats van ‘mee’. Vooral de objectieve blik 

waarmee heldere diagnoses gesteld kunnen worden, kan in deze persoonlijke 

relaties vertroebeld raken. Mantelwerkers staan vaak te dicht bij de zorgbehoe-
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vende en zien daardoor bijvoorbeeld niet altijd degradaties in de gezondheids-

toestand van de cliënt. 

Het derde en laatste argument van de professionals om voorzichtig om te 

gaan met de betaling van mantelzorg is dat overbelasting van de mantelwerker 

een niet te onderschatten probleem is. Veel professionals hebben contacten met 

mantelzorgers en ervaren dat deze vrijwel altijd geneigd zijn hun grenzen steeds 

verder op te rekken, waardoor een bepaalde mate van fysieke of psychische over-

belasting dreigt. Dit komt volgens hen zowel de zorgbehoevende als de mantel-

werker niet ten goede, laat staan de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. Wel 

vinden de professionals het in deze veeleisende zorgsituaties het meest vanzelf-

sprekend dat de mantelzorg financieel vergoed wordt. Als er 24-uurszorg aan 

huis kan worden gerealiseerd met de inspanningen van een mantelzorger, dan 

is financiële ondersteuning (los van de vraag of dit uit het PGB moet gebeuren) 

noodzakelijk volgens de professional noodzakelijk.

Uit bovenstaande factoren moet dus niet geconcludeerd worden dat profes-

sionals het mantelwerk liever zien verdwijnen; zij beschouwen mantelzorg als 

een groot goed dat gekoesterd moet worden. Ook zijn ze van mening dat het 

PGB een positieve rol kan spelen in de zorg aan huis maar dat er wel toezicht 

nodig is op de mantelwerker, in het bijzonder met betrekking tot haar compe-

tenties, kennis en expertise en de afstemming tussen professionele en informele 

zorg. Zolang die aspecten gegarandeerd zijn en er voldoende communicatie 

plaatsvindt tussen mantelwerkers en professionele zorgverleners, zien de laatst-

genoemden kansen liggen voor mantelwerk. 

De mening van de professional over het mantelwerk is belangrijk omdat deze 

het spanningsveld tussen het mantelwerk en de institutionele zorg inzichtelijk 

maakt. De mogelijke belangentegenstelling van de professional en mantelwerker 

moet daarin worden meegewogen. De professionals kunnen de ervaring hebben 

dat hun beroep devalueert doordat mantelwerkers het werk van hen ‘overnemen’. 

7.3 Werkzame bestanddelen van het PGB in de 
relatie tussen mantelwerker en zorgbehoevende

De interviews met mantelwerkers en mantelzorgers hebben inzicht verschaft in 

de wijze waarop de relatie tussen hen en de zorgbehoevende verandert door 

de komst van een PGB. Buiten de feitelijke veranderingen die het PGB met zich 

meebrengt voor de mantelwerker en zorgbehoevende, zijn er ook relationele 

veranderingen waar te nemen die interactief van aard zijn en niet altijd zicht-

baar zijn voor derden. Daarom is het interessant te analyseren hoe het PGB kan 

werken voor de verstandhouding tussen mantelwerker en zorgbehoevende. 
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Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het PGB zowel een goede als  

minder goede invloed kan hebben op de persoonlijke én zorggerelateerde 

relatie. Door het PGB verandert de zorgrelatie van een puur persoonlijke relatie 

in een meer zakelijke relatie. Hoewel plichtsbesef, liefde en een gevoel van 

vanzelfsprekendheid voor de mantelwerker nog steeds de primaire motivatie 

vormen om te zorgen, verandert de rol van beide partijen en kunnen zij anders 

gaan aankijken tegen het zorgproces. 

Voor de cliënt die zelf het PGB beheert kan dit resulteren in het ervaren van 

minder schuldgevoelens. Doordat de mantelwerker nu betaald krijgt voor haar 

diensten, krijgt zij iets terug voor haar - tot nu toe - onbetaalde inspanning. 

Ook een verlaging van schuldgevoelens bij de mantelwerker kan bijdragen aan 

de kwaliteit van de relatie; deze is nu meer op een gevoel van gelijkwaardig-

heid gebaseerd. De mantelwerker kan de zorgrelatie door het PGB meer gaan 

zien als een zakelijke overeenkomst, waarbij een nieuwe machtsverhouding 

ontstaat in de vorm van opdrachtgever (de budgethouder) en opdrachtnemer 

(de mantelwerker). Dit kan spanningen geven, vooral wanneer de budget- 

houder commentaar levert op het zorgwerk van de mantelwerker, of hogere  

eisen stelt aan de informele zorg. Maar het kan de mantelwerker ook een 

gevoel van psychische bescherming bieden, omdat er nu een duidelijke afbake-

ning is tussen werk en privé. De mantelwerker is vaak zeer emotioneel belast 

door de eenzijdigheid van de zorgrelatie. Met het PGB kan iets ‘terug worden 

ontvangen’ voor de zorginzet. Hierdoor kan de mantelwerker zich gevoelsmatig 

beter distantiëren van de persoon waar zij voor zorgt en kan de emotionele 

druk lager worden voor de mantelwerker, waardoor zij beter in staat is het 

zorgproces te beheersen. 

Een ‘verzakelijkte’ relatie kan echter ook een keerzijde hebben. Zo kan het 

PGB ertoe leiden dat er minder ruimte is voor immateriële waardering, iets 

waar iedere mantelzorger veel waarde aan hecht. Dit kan vervolgens ook weer 

leiden tot extra spanning in de relatie. Het is voor de relatie tussen mantelwer-

ker en cliënt belangrijk dat er een goede balans is tussen de zakelijke kant en 

de persoonlijke band die de relatie typeert. 
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Discussie 8
Het betalen van mantelzorg middels een PGB kan zowel voor de relatie tussen 

mantelwerker en cliënt, als voor de individuen afzonderlijk bijdragen aan zowel 

het persoonlijk welbevinden als aan de kwaliteit van zorg. Betaald mantelwerk 

kan een geschikt alternatief vormen voor reguliere zorg. Op macroniveau kan 

het instrument PGB effectief worden ingezet om professionele zorg deels te 

vervangen door informele betaalde zorg. Bovendien neigen mantelwerkers 

ertoe zich te professionaliseren nu zij een vergoeding ontvangen voor hun 

werkzaamheden, hetgeen eveneens een positief effect kan hebben op de kwa-

liteit van zorg. Mantelwerk, als substituut voor professionele zorg, is bovendien 

goedkoper, hetgeen de financiële druk op het zorgstelsel kan verminderen. 

Gezien de demografische ontwikkelingen in ons land (vergrijzing), waarbij het 

aannemelijk is dat de kosten voor de zorg alleen maar zullen stijgen, kan dit ex-

tra financiële ruimte geven. Aan de andere kant zou het financieel onhoudbaar 

zijn wanneer een groot gedeelte van de mantelzorg dat nu op onbetaalde basis 

zorg verleent om financiering zou vragen. Immers, 95 procent van alle mantel-

zorg wordt onbetaald verleend. 

Door het invoeren van het PGB wordt de zorg bovendien meer vraaggericht, 

waardoor er meer keuzemogelijkheden voor de cliënt ontstaan bij de inrichting 

van het zorgproces. De cliënt krijgt meer de regie over eigen zorgbehoeften 

en kan zelf keuzes maken bij de inkoop van zorg, als alternatief voor het ‘zorg 

in natura’ systeem waarbij professionele zorginstellingen meer aanbodgericht 

werken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de route naar het verkrijgen 

van een PGB niet voor een ieder even inzichtelijk lijkt te zijn. Veel mantelwer-

kers spreken van een ondoorzichtig systeem van indicatie-instellingen waarbij 

de mate van doortastendheid en volhardendheid, samen met de vaardigheid dit 

systeem te doorzien, bepalend zijn voor het slagen van een budgetaanvraag. 

Het lijkt er daarmee op dat het PGB een elitaire component in zich draagt; wie 

genoemde capaciteiten bezit kan meer halen uit het systeem. Er zijn veel men-

sen die onbetaalde mantelzorg geven, terwijl ze daarvoor wél betaling zouden 

kunnen krijgen. Hiermee lijkt sociaal-economische achtergrond, sociaal kapitaal 

en het hebben van een netwerk medebepalend voor het succesvol doorlopen 

van een PGB-aanvraag. 
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Zowel op het niveau van de mantelwerker, de cliënt, als op het macroniveau 

van de zorg, blijken er ook negatieve neveneffecten aan het PGB verbonden 

te zijn. Deze neveneffecten zijn in het onderzoek herhaaldelijk naar voren 

gebracht. In deze discussie willen wij een aanzet geven tot een discussie over 

deze vaak onbedoelde, maar toch onwenselijke gevolgen van de werking van 

het PGB. Op die wijze kan mogelijk een in de toekomst zo effectief en efficiënt 

mogelijke inzet van het PGB-instrument door de overheid worden gehanteerd. 

Allereerst blijkt, op microniveau, dat het PGB verschillend kan werken voor 

verschillende mantelzorgtypen. Mantelzorgers die zich niet gedwongen voelen 

om voor hun naaste te zorgen kiezen, met meer positieve redenen voor het 

mantelwerk dan mantelzorgers die hun zorgtaak als onvermijdelijk zien en 

geen andere mogelijkheid hebben dan het zelf te doen. Bij mantelwerkers 

die op basis van een meer vrijwillige keuze het PGB-werk verrichten, ontstaat 

een verplichting op basis van de zorgovereenkomst. In de praktijk blijkt echter 

dat deze vrijwilligheid in zijn tegendeel kan omslaan doordat via het PGB de 

verplichting de overhand kan gaan nemen, terwijl persoonlijke waardering 

door de zorgbehoevende vermindert of zelfs achterwege blijft. Bovendien kan 

de budgethouder (te) hoge eisen gaan stellen aan het zorgwerk, terwijl het 

persoonlijke contact tot ‘na de werkuren’ wordt bewaard. Mantelwerkers die 

vrijwel geen keus hadden om de zorg te geven, kunnen het PGB gebruiken om 

afstand te creëren tussen zichzelf en de soms buitengewoon grote zorgvraag 

van het familielid. Deze afstand kan functioneel zijn voor het zorgwerk van de 

mantelwerker, het kan tegelijkertijd het ongewenste neveneffect hebben dat 

de zorgrelatie verzakelijkt en de zorgbehoevende minder zorg ontvangt. Als 

het PGB volledig aan mantelwerk van één persoon wordt besteed, kan het bo-

vendien een ongewenst isolement van de betreffende mantelwerker en tevens 

ook van de zorgbehoevende in de hand werken. 

Daarnaast heeft het gebruik van het PGB soms tegenstrijdige effecten; ener-

zijds kan het verlichtend werken voor de mantelwerker omdat met de betaling 

afgestoten arbeidsuren financieel worden gecompenseerd, anderzijds wordt er 

een groter beroep op hen gedaan, juist door de betaling. Dit kan zorgen voor 

een extra belasting van de mantelzorgers. In dit verband wordt overigens ook 

door alle betrokken professionals gewezen op de gevaren van overbelasting 

van de mantelwerker. Zo zouden zij volgens professionals niet altijd in staat zijn 

gepaste afstand te nemen tot de cliënt, waardoor grenzen van wat de mantel-

werker zelf aankan veelal worden opgerekt, net zolang totdat de mantelwerker 

dreigt uit te vallen door (fysieke of psychische) overbelasting. 
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Hoewel het PGB de vraaggerichtheid in de zorg kan bevorderen, impliceert 

dit ook een belasting voor de budgethouder. Als er sprake is van een capa-

bele, ‘mondige’ en ter zake kundige budgethouder (of dit nu de cliënt zelf is 

of de mantelwerker), kan op meer efficiënte en effectieve wijze zorg worden 

ingekocht, kunnen verschillende zorgaanbieders met elkaar vergeleken worden 

en kunnen administratieve werkzaamheden, verbonden aan het beheer van 

het PGB, worden gemanaged. Maar niet altijd beschikt de budgethouder over 

voldoende kennis en vaardigheden om het eigen zorgproces zo in te richten 

dat het maximale uit deze systematiek kan worden gehaald. Cliënten die tevens 

budgethouder zijn, blijken vaak lichamelijk of geestelijk beperkt te zijn in 

het beheren van het eigen zorgproces en dit kan tot extra belasting en chaos 

leiden. Het niet goed kunnen overzien van welke zorg het beste past bij de 

problematiek van de cliënt, kan er zelfs toe leiden dat medisch noodzakelijke 

zorg niet wordt ingekocht. Bovendien kan het beheren van budgetten ertoe 

leiden dat men calculerend gedrag kan gaan vertonen; in dat geval ontstaat het 

gevaar dat niet de zorgbehoefte, maar het verkrijgen van zo goedkoop mogelij-

ke zorg tegen de laagste tarieven (wat soms gelijk staat aan familiezorg omdat 

daar geen minimumloon voor bestaat) of eigen financieel gewin voorop komt 

te staan. Wanneer de mantelwerker het PGB beheert, kan er tevens een diffuse 

belangenverstrengeling bestaan tussen wat goed is voor de mantelwerker en 

wat goed is voor de zorgbehoevende. 

Aan de kant van de mantelwerker kan het PGB zorgen voor een gevoel van 

schaamte. Deze schaamte wordt veelal ervaren ten opzichte van de (nabije) 

omgeving, omdat het PGB een instrument is dat dubbele gevoelens kan oproe-

pen. Hoewel de mantelwerker de betaling als gerechtvaardigd beschouwt voor 

de geleverde inspanning, kan het door de omgeving gezien worden als een  

negatieve ontwikkeling. Ethische bezwaren zoals de vraag in hoeverre zorg 

voor een naaste überhaupt vergoed moet worden, steken de kop op. Dit kan 

ertoe leiden dat de mantelwerker zich afsluit voor haar omgeving, waardoor 

ook om deze reden het gevaar van sociaal isolement dreigt. Dit gevaar wordt 

overigens versterkt door de (naaste) omgeving die, vanwege het feit dat de 

mantelwerker betaald wordt, zich meer kan terugtrekken uit het zorgproces. 

Ook dit kan leiden tot een extra belasting van de mantelwerker (“jij kunt dat 

toch ook nog wel even meepakken, je krijgt er toch voor betaald?”). Daarnaast 

bestaat het risico dat mantelwerkers met omvangrijke zorgtaken voor een 

inwonend familielid er steeds meer alleen voor staan en een sociaal netwerk 

kunnen verliezen. Dit is vooral het geval als de budgethouder tevens de man-

telwerker is, aanvullende hulp niet wenselijk acht en informeel onbetaalde 

hulp niet of nauwelijks meer gegeven wordt. 
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Daarom is het van belang dat mantelwerkers zorg dragen voor contacten 

met hun omgeving en zoveel mogelijk proberen de zorg te blijven delen. Dit 

wordt ook ten zeerste aangeraden door professionals, die een netwerk om de 

mantelwerker heen van essentieel belang vinden voor het leveren van goede 

kwaliteit zorg, in het bijzonder een structureel contact tussen mantelwerker en 

professional. Juist de interactie tussen hen kan bijdragen aan de kwaliteit van 

de zorg voor de cliënt. Door structureel te overleggen, adviseren en diagnosti-

ceren kunnen mantelwerkers en professionals elkaar op de hoogte houden van 

de toestand van de cliënt en kunnen problemen die zich voordoen gedeeld en 

samen opgelost worden. 

Hiermee samenhangend zijn professionals van mening dat het belang van 

de cliënt altijd voorop moet staan in het zorgproces. Hoewel het in bepaalde 

gevallen heel goed kan werken dat een mantelzorger betaald wordt voor haar 

inspanningen, is het verstandig vooraf te beoordelen in hoeverre zij hiertoe ook 

in staat is. In de interviews met professionals is naar voren gekomen dat zij nog 

wel eens twijfels hebben over de competenties van mantelwerkers (en het ge-

brek aan controle hierop). Mantelwerkers hebben geen vakkennis of diploma’s 

nodig om zorg te leveren. Er is tot nu toe geen controlerende instantie die 

toezicht houdt op het functioneren van mantelwerkers. Zeker met de praktijk-

gevallen van overbelasting van mantelwerkers in het achterhoofd, beschouwen 

professionals contacten tussen hen en de mantelwerkers als een essentiële 

voorwaarde voor mantelwerk. 

In dit onderzoek hebben we ervaringen beschreven van mantelwerkers en 

mantelzorgers. Mantelwerkers aan wie gevraagd is wat hun motivatie was om 

te zorgen, geven aan dat liefde voor hun naaste, plichtsgevoel en een ge-

voel van vanzelfsprekendheid de primaire intrinsieke motivaties vormen. Het 

gebruik van het PGB geschiedt voor hen op integere, eerlijke wijze. Maar pro-

fessionals laten weten dat dit niet altijd het geval is. Hoewel zij misbruik van 

PGB-gelden niet kunnen kwantificeren, vermoeden ze op basis van ervaringen 

dat dit in de praktijk wel voorkomt. Zij hebben te maken met mantelwerkers 

die hun om advies vragen als het gaat om het ‘binnenhalen’ van een bredere 

indicatie bij het CIZ, om zo over een groter budget te kunnen beschikken. Eén 

van de professionals wijst op het ontstaan van een cultuur waarin mensen 

elkaar informatie doorspelen over hoe je voor een naaste het makkelijkst een 

budget kunt verwerven. Dubieuze PGB-kantoren spelen hierop in door deze 

indicaties uit handen te nemen van de cliënt en dit voor hen te regelen. Vaak 

weet de cliënt daardoor uiteindelijk niet hoe groot zijn of haar indicatie in 

totaal is, omdat het PGB-kantoor dit beheert. Zo kunnen aanzienlijke bedragen 

door deze kantoren worden achtergehouden. Op deze wijze wordt er mogelijk 
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onterecht geld verdiend aan het PGB en werkt het systeem averechts. Profes-

sionals pleiten voor een streng toezicht op deze misstanden en geven aan dat 

er meer controle nodig is op deze bureaus, waarvan de cliënt de dupe kan 

worden. 

Bovenstaande factoren kunnen een ander licht werpen op het gebruik van 

het PGB. Het wegvallen van voor velen vanzelfsprekende zorg, de zakelijke 

beloningsstructuur en het gebrek aan controle op de kwaliteit van mantelwerk 

zijn kanttekeningen die geplaatst kunnen worden. Professionals zien dat de 

zorg steeds commerciëler wordt en dat financiële prikkels een grotere rol gaan 

spelen. Zij vragen zich af of dit een gewenste ontwikkeling is. Bovendien kan 

er door het PGB meer versnippering van de zorg ontstaan. Door het meer selec-

tieve inkoopproces van PGB-budgethouders, wordt er door deze groep steeds 

minder in ‘pakketten’12 ingekocht. Hoewel het lijkt alsof de druk op reguliere 

zorgaanbieders afneemt door het PGB, wordt er volgens professionals via an-

dere wegen nog altijd een groot beroep op hen gedaan. Maar deze zorg wordt 

nu veel meer versnipperd ingekocht, dus bijvoorbeeld een paar uur huishou-

delijke ondersteuning bij de ene zorgaanbieder, fysiotherapie via een andere 

zorgaanbieder, et cetera. Ook kunnen combinaties worden gemaakt tussen zorg 

in natura en het PGB, waarbij de budgethouder kan uitrekenen binnen welk 

systeem er ‘meer te halen valt’. Volgens de ondervraagde professionals werkt 

dit eerder minder dan meer efficiëntie in de hand in de inrichting van de zorg. 

Zorgaanbieders beschouwen het ook als een nadeel dat zij hun cliënten minder 

goed kennen, omdat zij meer op uurbasis werken voor de cliënt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het gebruik van PGB zowel werkzame 

aspecten, als negatieve neveneffecten kent. De resultaten uit dit onderzoek 

roepen wellicht nieuwe vragen op, die niet in deze rapportage aan de orde zijn 

gekomen. Daarom doen wij een aantal suggesties voor vervolgonderzoek met 

betrekking tot het gebruik van PGB. 

Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de zienswijze van mantelwerkers bin-

nen de opgaande en neergaande lijn. Omdat ook andere typen mantelzorgers 

gewaardeerd kunnen worden via het PGB, zoals broers en zussen, vrienden en 

kennissen, zou het waardevol zijn om te kijken hoe deze andere (minder dwin-

gende) relaties getypeerd kunnen worden. De werkzaamheid van het PGB kan 

hier anders zijn, alleen al omdat het financiële aspect in de motivatie van de 

mantelzorger mogelijk een grotere rol speelt dan in de meer vanzelfsprekende 

zorgrelaties (moeder-kind). 

12 Dit houdt in, dat één zorgaanbieder een totaalpakket aan zorgarbeid levert aan de cliënt.
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Tevens kan vervolgonderzoek het cliëntenperspectief meer centraal stellen, 

zodat ook duidelijk wordt hoe een geformaliseerde, gecontractualiseerde 

informele zorgrelatie uitwerkt voor de cliënt. Wordt er door de cliënt ook een 

meer zakelijke kant van de zorgrelatie ervaren? Of is dit alleen voelbaar voor 

de mantelwerker? Vindt de cliënt zelf ook dat de mantelwerker een betere 

kwaliteit van zorg levert dan professionele hulpverleners? En leidt de zorgover-

eenkomst voor de cliënt tot een gevoel van rust door de continuïteit die deze 

biedt, of zijn er voor de cliënt juist bijkomende zorgen (zoals salariëring, kwali-

teitsbeheersing, het aangaan en ontbinden van overeenkomsten)?

Ten derde zou een netwerkanalyse van de mantelwerker inzichtelijk kunnen 

maken welke factoren ertoe leiden dat de mantelwerker haar netwerk uitbreidt 

en hoe de onderhandelingen tussen de betrokken partijen in zijn werk gaan 

(zoals spreiding van zorgverantwoordelijkheden van familieleden rondom de 

mantelwerker, of het delen van een PGB door meerdere familieleden). 

Bovendien zou het van belang kunnen zijn om verschillende typen man-

telwerkers door de tijd heen te volgen, om te bezien hoe de zorgrelatie zich 

ontwikkelt en of zorggerelateerde spanningen op de lange termijn voor som-

mige typen meer toe- of afnemen dan voor andere mantelzorgtypen. Daarbij 

zou ook aandacht besteed moeten worden aan de post-zorgperiode, de periode 

nadat de zorgrelatie is beëindigd. Behalve door natuurlijke oorzaak (het over-

lijden van de zorgbehoevende) kunnen er allerlei redenen zijn om de betaalde 

zorgrelatie te beëindigen: opname in een zorginstelling, conflicten over de 

kwaliteit of betaling van de zorg, of burn-out van de mantelzorger. Hoe komen 

die beslissingen tot stand, hoe verwerken mantelwerkers dat en wat betekent 

dit voor hun tijdsbesteding, hun inkomen en hun sociale zekerheid? 

Tot slot zou er breder onderzoek kunnen worden verricht naar de mogelijk-

heden voor formele en structurele samenwerking tussen informele mantelzor-

gers of -werkers en professionals. Uit het onderzoek blijkt, dat sommige zorgas-

pecten die voor de cliënt of gebruiker van groot belang zijn, door professionals 

niet optimaal te bieden zijn. Andere zorgaspecten zijn weer moeilijk te bieden 

door niet-professionals. In plaats van uit te gaan van twee aparte systemen van 

formele en informele zorg waarbij ieder het ‘hare’ doet , zou er meer erkenning 

moeten ontstaan voor de elkaar aanvullende kwaliteiten van beide systemen 

en zou gestreefd kunnen worden naar een meer optimale mix van formele en 

informele zorg. 

Naast onderzoeksaanbevelingen kunnen er algemene aanbevelingen worden 

geformuleerd over het mantelwerk, op basis van het verrichte onderzoek. 

Het PGB blijkt als instrument waardevolle elementen te kennen die kunnen 

bijdragen aan het uitvoeren van mantelzorg. Zo kunnen zorgvragen binnen de 
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familie gemakkelijker worden geuit en beantwoord, zelfs wanneer er conflic-

terende werkzaamheden zijn, zoals een reguliere baan buitenshuis. Ook kan 

het PGB helpen om expliciet over zorginhoudelijke wensen en behoeften te 

communiceren. Voor de ondervraagde mantelwerkers die zelf de regie voeren, 

helpt het PGB om grenzen te stellen aan en emotioneel afstand te nemen van 

het belastende zorgwerk. De regelruimte die het instrument PGB biedt heeft 

dus niet alleen zijn weerslag op de cliënt, maar ook op de mantelwerker. 

Uit het onderzoek blijkt dat mantelwerk vooral plaatsvindt in de lagere 

economische milieus. Het mantelwerk kan in eerste instantie inkomensverlies 

tegengaan, maar op de lange termijn een zwakkere arbeidsmarktpositie van 

mantelwerkers in de hand werken. Dit is vooral een zorg, omdat het PGB altijd 

voorwaardelijk is aan een bepaalde periode en de mantelwerker geen inko-

menszekerheid kan ontlenen aan het contract. Vaak is de mantelwerker zich 

hier niet van bewust. Mantelwerkers met een omvangrijke zorgtaak zouden 

beter geïnformeerd moeten worden over het belang van het regelen van par-

ticuliere voorzieningen om de sociale zekerheid te waarborgen. Daarnaast zou 

een maatschappelijke discussie gevoerd moeten worden over de mate waarin 

familiezorg gecontractualiseerd mag worden, analoog aan de discussie over de 

opvang van kleinkinderen door hun grootouders. 

In een zorgrelatie, waarbij de mantelwerker als doorgeefluik fungeert voor 

de wensen en behoeften van een zeer afhankelijke cliënt, voelen de mantelwer-

kers zich gesterkt in het uitoefenen van de regierol wanneer deze met het PGB 

hiervoor toegerust zijn. Ook al geven professionals aan dat de kundigheid van 

de mantelwerkers in hun ogen vaak tekort schiet, deze coördinerende functie 

is in veel gevallen onvervangbaar. Wel zou er volgens de professionals beter 

toezicht kunnen worden gehouden op de motivatie(s) en werkwijzen van man-

telwerkers. Mantelwerkers staan in principe positief tegenover meer toezicht 

op hun zorgwerk (m.u.v. mantelwerkers die eenvoudige taken verrichten voor 

een nog redelijk zelfstandig hulpbehoevend familielid en mantelwerkers die 

zeer negatieve ervaringen hebben met instanties). Daarom kunnen er kwaliteit-

seisen worden geformuleerd voor het mantelwerk, wanneer het complexe zorg 

betreft, en de hulpbehoevende zelf niet in staat is om de kwaliteit (mede) te 

bewaken. De mantelwerkers zien echter wel problemen met betrekking tot de 

uitvoerbaarheid van een dergelijke externe kwaliteitscontrole.

Professionele zorgverleners benadrukken daarnaast dat in hun ogen juist 

de combinatie van mantelzorg en professionele hulp meerwaarde heeft voor 

de cliënt. Wanneer mantelwerkers de zorg naar zich toe trekken, dreigt het 

gevaar van overbelasting of isolement van de mantelwerker. Een concrete, 

realiseerbare maatregel om te voorkomen dat mantelwerkers alle zorg op zich 

nemen via het PGB, is het verplicht stellen om een vast bedrag te reserveren 
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binnen het PGB voor het inkopen van niet-familiale zorg. Zo zouden mantel-

werkers meer geprikkeld kunnen worden om de zorg en de verantwoordelijk-

heid voor het bieden van kwaliteit en continuïteit van zorg te delen met andere 

zorgverleners. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de functie van een mantelzorger 

als intermediair tussen de cliënt en de professional onmisbaar is en de mantel-

zorger als mantelwerker ook via het PGB moet worden toegerust om die rol te 

kunnen uitoefenen. Als de mantelwerker deel uitmaakt van een driehoeksrela-

tie, waarin een intensieve samenwerking tussen de drie actoren plaatsvindt, kan 

zo een hoge kwaliteit van zorg gegarandeerd worden. In de praktijk betekent 

dit dat er geïnvesteerd moet worden in korte, doelmatige communicatielijnen 

tussen professionals en mantelwerkers. Op deze manier kan een duidelijke taak-

afbakening tot stand komen, waarin professionele en informele zorgverleners 

elkaar daadwerkelijk aanvullen. Dit zou ook de rol van de mantelwerker minder 

diffuus maken: waar mantelwerkers zich nu afvragen of hun betaling wel ge-

rechtigd is, kan de meerwaarde van mantelwerk concreet worden ingekaderd. 

Bovendien kan door een verbeterde samenwerking en takenscheiding, het soms 

negatieve beeld dat mantelwerkers en cliënten van professionele zorg hebben, 

afnemen. Een duidelijk takenpakket voor zowel de betrokken professional(s) als 

de mantelwerker(s) kan zorgen voor een betere verstandhouding tussen beide 

partijen. Dit zou de randvoorwaarden waarbinnen het mantelwerk plaatsvindt 

verbeteren en de samenhang en kwaliteit van de langdurige zorg ten goede 

komen. 
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‘Het Persoonsgebonden Budget betekent voor mij vrijheid’, zegt één van de 

geïnterviewde mantelzorgers in deze studie, die werd uitgevoerd door onderzoekers 

van de Universiteit Utrecht. Het onderwerp van het onderzoek is de betaling van 

mantelzorgers uit een door de overheid beschikbaar gesteld Persoonsgebonden 

Budget (PGB). Deze betaling blijkt een grote invloed te hebben op de zorg die 

burgers bieden aan familieleden. De onderzoekers stellen vast dat het PGB de 

mantelzorger in vele opzichten ondersteunt bij het verlenen van zorg. De praktijk 

van het mantelwerk, gebaseerd op interviews met mantelzorgers en professionals, 

geeft inzicht in de werkzame en niet werkzame bestanddelen van het PGB, een 

instrument waar in toenemende mate gebruik van wordt gemaakt. Het rapport biedt 

ook aanknopingspunten voor de gedachtevorming over de mix tussen formele en 

informele zorg.
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de sociale sector. Belangrijk is dat professionals kunnen beschikken over methoden 
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vergroten heeft MOVISIE universiteiten, hogescholen en kennisinstituten uitgenodigd 

deel te nemen aan het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen 

die in dit programma gesteld worden, zijn: Wat zijn de werkzame bestanddelen 

van in de sociale sector toegepaste methoden? Wat zijn de achterliggende redenen 

voor de werkzaamheid? En welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te 

weten te komen wat wel of niet werkt? De onderzoeken sluiten aan bij de alledaagse 

praktijk van professionals, cliënten en burgers. Binnen het programma zijn studies 

in voorbereiding op het terrein van vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering, het 

tegengaan van radicalisering en het bevorderen van actief burgerschap in de buurt. 

Het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’ is onderdeel van het project 

‘Effectieve interventies in de sociale sector’. Dit project valt onder het programma 

‘Beter in Meedoen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1 Deel 1 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut MOVISIE.


