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Samenvatting 

Inleiding 
In Nederland verleent 36,5% van de bevolking boven de zestien jaar informele zorg [1,2]. Deze 
zorg bestaat niet alleen uit hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging of verpleging, maar 
ook uit emotionele steun, hulp bij vervoer of begeleiding bij het regelen van hulp. De komende 
jaren zullen er steeds meer mantelzorgers en vrijwilligers die informele zorg verlenen [3] nodig zijn. 
Daarbij worden de taken die zij uitvoeren steeds complexer. Een organisatie die zich richt op het 
coördineren en ondersteunen van informele zorg is Stichting Evenmens. Deze stichting biedt 
individuele en groepsgewijze ondersteuning aan mantelzorgers en bemiddeld in vrijwillige 
thuiszorg . 
1

De informele zorg krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, waarbij zorgtaken worden uitgevoerd 
die eerder vanuit de formele zorg werden geleverd. Het is daarom belangrijk om kwalitatief goede 
informele zorg te bieden. Om deze reden is het voor Stichting Evenmens van belang om inzicht te 
hebben in de kwaliteit van de dienstverlening voor het ondersteunen van mantelzorgers en het 
ondersteunen en bemiddelen tussen zorgvragers en zorgvrijwilligers. Met dit inzicht kunnen zij de 
interne kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Daarnaast wil Stichting Evenmens voor 
gemeenten inzichtelijk hebben wat het effect is van de subsidies die zij vanuit de Wmo 
verstrekken aan Stichting Evenmens.


De centrale vraagstelling in dit onderzoek is als volgt: “Wat is de kwaliteit van de dienstverlening 
van Stichting Evenmens volgens de perceptie van mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zorgvragers 
binnen zeven gemeenten waarin Stichting Evenmens werkzaam is?’’


Methode 
Dit onderzoek bestond uit het uitzetten van eenmalige kwantitatieve gestructureerde vragenlijsten 
onder de mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers die gebruik maken van de dienstverlening 
van Stichting Evenmens. Geïncludeerd werden mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers 
waaraan Stichting Evenmens diensten verleend uit de gemeenten: Hellendoorn, Olst-Wijhe, 
Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Met deze online vragenlijsten konden de 
respondenten vanuit hun perceptie de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Evenmens 
beoordelen. De vragenlijsten zijn opgesteld op basis van de literatuur, welke is beschreven in het 
theoretisch kader. Vervolgens zijn de vragenlijsten uitgetest middels een pilot. De data verkregen 
met dit onderzoek is geanalyseerd met beschrijvende statistieken. 


 Definitie vrijwillige thuiszorg [42]: Vrijwillige thuiszorg wordt verleend door zorgvrijwilligers en is bedoeld 1

voor chronisch zieken, gehandicapten of andere hulpbehoevende personen. De verleende zorg is erg breed 
en kan bijvoorbeeld bestaan uit samen een kopje koffiedrinken, samen op stap gaan of een andere vorm 
van ondersteuning bieden.

�1



Resultaten 
De kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens is over het algemeen positief 
beoordeeld door de mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers. Opvallend waren de vragen 
‘’Hoe ervaart u het contact met de medewerkers van Evenmens?’’ en “Zijn de medewerkers van 
Evenmens volgens u deskundig?”. Het percentage respondenten dat deze vragen positief heeft 
beantwoord is in alle groepen hoog. Het valt op dat zorgvragers zich minder begrepen voelen 
door de medewerkers van Stichting Evenmens dan de andere twee groepen. Alle mantelzorgers 
en zorgvragers ervaren een positieve verandering in hun kwaliteit van leven sinds de 
ondersteuning van Stichting Evenmens. Verder zijn zorgvrijwilligers positiever over hun koppeling 
met de zorgvrager dan andersom, 26,2% van de zorgvragers is hier ontevreden over. De 
zorgvrijwilligers zijn het meest positief van de drie groepen, bij vrijwel alle vragen heeft minder dan 
5,5% van de zorgvrijwilligers een negatief antwoord gegeven. Tot slot hebben de mantelzorgers 
Stichting Evenmens beoordeeld met een 8, de zorgvragers geven een 7,5 en de zorgvrijwilligers 
een 8,1.  


Discussie 
De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting 
Evenmens door mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers over het algemeen positief wordt 
beoordeeld. De voornaamste beperking die uit het onderzoek naar voren is gekomen betreft de 
representativiteit van de geïncludeerde populatie. De representativiteit kent enkele beperkingen 
omtrent het ontbreken van informatie over het geslacht in de totale populatie mantelzorgers en 
zorgvragers en de gemeente waarin zorgvrijwilligers werkzaam/woonachtig zijn. De 
mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers onder de zestien jaar zijn geëxcludeerd, waardoor 
de resultaten representatief zijn voor de populatie mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers 
boven de zestien jaar. Dit onderzoek is intern valide, aangezien selectiebias en outlier bias niet tot 
nauwelijks van invloed zijn op de resultaten.  De betrouwbaarheid van dit onderzoek is niet voor 
alle groepen 95%, dit zou wel het geval zijn bij een hogere respons. De antwoordoptie ‘niet van 
toepassing’ zou toegevoegd moeten worden bij de vraag ‘’Komt er een zorgvrijwilliger langs die 
bij u past?’’ van de zorgvragers. Tot slot behoeven de vragen over functionele status een extra 
toelichting. 


Conclusie en aanbevelingen

Met dit onderzoek is de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens in kaart gebracht. 
Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens over 

het algemeen goed is. De meeste aspecten van kwaliteit worden door 80% tot 100% van de 
respondenten positief beoordeeld. De mantelzorgers beoordelen Stichting Evenmens met een 8. 

De zorgvragers beoordelen de organisatie met een 7,5. De zorgvrijwilligers hebben Stichting 
Evenmens met een 8,1 beoordeeld.
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Met vervolgonderzoek zou een scoresysteem ontworpen kunnen worden.  Met een scoresysteem 

kan een eindscore worden geven over de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens. 
Om de reden te achterhalen waarom mensen een bepaald onderdeel van de dienstverlening 

positief of negatief beoordelen kan vervolgonderzoek kwalitatief van aard zijn. Gebleken is dat 
functionele status een aparte categorie is waarbij wellicht meer vragen nodig zijn over het sociaal, 

mentaal en fysiek functioneren om het daadwerkelijke effect van de dienstverlening van Stichting 
Evenmens te kunnen meten. Door deze aspecten uit te splitsen in gedetailleerde vragen kan 

nauwkeuriger in kaart gebracht worden wat het effect van de dienstverlening is op mantelzorgers 
en zorgvragers. 
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Begrippenlijst 

Begrip/afkorting Betekenis

BI Betrouwbaarheidsinterval

Indicator Een meetbaar aspect en zegt iets over de geleverde kwaliteit

Mantelzorgcompliment Waardering voor de mantelzorgers in de vorm van geld/waardebonnen. 
Verstrekt vanuit de gemeenten en uitgereikt door Stichting Evenmens

MZ geen Mantelzorgers die geen gebruik maken van de dienstverlening van 
Stichting Evenmens

MZ wel Mantelzorgers die wel gebruik maken van de dienstverlening van 
Stichting Evenmens

N.V.T. Niet van toepassing

SD Standaarddeviatie

VPTZ Vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg

VR Zorgvrijwilliger(s)

ZV Zorgvrager(s)/hulpbehoevende(n)

MZ Mantelzorger(s)
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
In Nederland verleent 36,5% van de bevolking boven de zestien jaar informele zorg [1,2]. Deze 
zorg bestaat niet alleen uit hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging of verpleging, maar 
ook uit emotionele steun, hulp bij vervoer of begeleiding bij het regelen van hulp. In figuur 1 is te 
zien dat de meerderheid van de informele zorg die wordt verleend mantelzorg bedraagt. Onder 
mantelzorg [4] wordt alle hulp verstaan die aan een hulpbehoevende wordt gegeven door iemand 
uit diens directe sociale omgeving. Het mantelzorger zijn overkomt mensen, zij kiezen er niet voor 
om te gaan zorgen. Informele zorg kan ook worden verleend door vrijwilligers. Een vrijwilliger kiest 
er zelf voor om te zorgen en kan een ondersteuning zijn voor de hulpbehoevende. Vaak is de 
vrijwilliger een onbekende van de hulpbehoevende en verleent zorg voor een beperkt aantal uren. 
De vrijwilliger kan er op eigen initiatief mee stoppen. Dit in tegenstelling tot de mantelzorger die 
over het algemeen dag en nacht klaar moet staan om zorg te kunnen verlenen aan de 
hulpbehoevende. De hulpbehoevende is dus afhankelijk van de mantelzorger en in mindere mate 
afhankelijk van de vrijwilliger. 


 

De komende jaren zullen er steeds meer mantelzorgers en vrijwilligers die informele zorg verlenen 
nodig zijn [3]. Ook worden de taken die zij uitvoeren steeds complexer. Een reden hiervoor is een 
stijging van het aantal chronisch zieken [5], in de afgelopen vijf jaar betrof dit een stijging van ruim 
17%. Cijfers uit 2014 laten zien dat ruim 8,2 miljoen Nederlanders één of meerdere chronische 
ziekten heeft. Van de 75-plussers heeft ruim 90% een chronische aandoening. Ook onder jongere 
leeftijden stijgt dit aantal. Onder de 40 jaar heeft 30% één of meer chronische aandoeningen. 
Door deze stijging van het aantal chronisch zieken zullen er steeds meer mensen zijn die zorg 
nodig hebben. Wanneer deze zorg alleen door professionals verleent zou worden, is het 
zorgverzekeringsstelsel financieel onhoudbaar.  Figuur 2 laat zien dat in 2016 13,8% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) [6] werd uitgegeven aan zorg. Daarnaast is een sterke stijging in de 
afgelopen acht jaar te zien, van 10% van het BBP naar 13,8% van het BBP.
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Figuur 1: omvang van de informele hulp in 2016 onder 
Nederlanders van 16 jaar en ouder [2]



 

 

Met een Belgische studie uit 2017 naar de economische waarde [7,8] van mantelzorg door familie 
en vrienden voor chronisch zieken, is aangetoond dat de waarde wordt geschat op 22,27 miljard 
euro per jaar. Jaarlijks wordt in België 11% van het BBP uitgegeven aan formele zorg, dit komt 
neer op 37 miljard euro. Verhoudingsgewijs is dit vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, België 
besteed ongeveer hetzelfde percentage van het BBP [6] aan zorg. Deze studie maakt duidelijk dat 
mantelzorg een belangrijke rol kan spelen bij het betaalbaar houden van het gezondheidszorg-
stelsel. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat de druk op het sociale netwerk [9] van 
hulpbehoevenden toeneemt naarmate er complicaties ontstaan of de algehele gezondheid 
vermindert. Deze informatie in combinatie met het feit dat mensen steeds langer thuis zullen 
wonen, geeft aan dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal stijgen. Er is bij drie op de 
tien mantelzorgers [10] vraag naar ondersteuning bij de taken die zij uitvoeren als mantelzorgers. 
Vrijwilligers [11] zouden deze ondersteuning aan mantelzorgers kunnen bieden. 


Voor het in de hand houden van de zorgkosten in Nederland is in 2008 de wettelijke organisatie 
van zorg gereorganiseerd. Met deze reorganisatie werden delen van de AWBZ (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten) overgeheveld naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
Onder de Wmo valt sindsdien de bekostiging en organisatie van informele zorg. In 2015 zijn 
nieuwe wijzigingen van de AWBZ doorgevoerd, waarbij deze is opgesplitst in de volgende vier 
wetten [12]

1. Wet langdurige zorg (Wlz) [13]: de gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het 

voorzien in de zorgvraag van kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een 
psychische aandoening.


2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) [14]: gemeenten moeten ondersteuning bieden 
aan hun inwoners, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten 
beoordelen wie er recht heeft op welke ondersteuning.


3. Zorgverzekeringswet (Zvw) [15]: hierin staan alle rechten en plichten vastgelegd over de 
basiszorg voor burgers, verzekeraars en aanbieders.


4. Jeugdwet (Jw) [16]: gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied 
van jeugdhulp.
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Figuur 2: verhouding zorguitgaven ten opzichte 
van het Bruto Binnenlands Product [6]



Door de reorganisatie van het zorgsysteem blijven hulpbehoevenden vaker en langer thuis wonen 
dan voorheen. De informele zorg [3] krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, waarbij zij 
zorgtaken uitvoeren welke eerder vanuit de formele zorg werden geleverd. Hierdoor wordt het 
waarborgen van de kwaliteit van informele zorg belangrijker. Wanneer informele zorg van lage 
kwaliteit is, zullen hulpbehoevenden als gevolg eerder en/of vaker beroep doen op formele 
zorginstanties. Om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van informele zorg, is de volgende 
definitie van kwaliteit van kwaliteitsinstituut ISO [17] aangehouden: “Het geheel van 
eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan 
vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.” Kwaliteit is een abstract begrip en is afhankelijk van 
vooraf gestelde eisen of indirect geldende normen.  De Institute of Medicine stelt dat er zes 
dimensies zijn van kwaliteit [18] van zorg, namelijk: veiligheid, effectiviteit, efficiëntie, gelijkheid, 
tijdigheid en patiënt centraal. Deze dimensies vormen eigenschappen/kenmerken van (informele) 
dienstverlening waaraan moet worden voldaan volgens gebruikers (mantelzorgers, hulp-
behoevenden, vrijwilligers). 

De kwaliteit van informele zorg kan beschouwd worden als de mate waarin de vooraf gestelde 
doelen zijn bereikt of de mate waarin er positieve veranderingen zijn opgetreden. Een voorbeeld 
van een doel van informele zorg is het verhogen van de arbeidsparticipatie van mantelzorgers. De 
ondersteuning door zorgorganisaties die zich richten op informele hulp kan als effectief worden 
gezien wanneer deze mantelzorger daadwerkelijk weer (meer) aan het werk kan. Hiernaast kan 
bijvoorbeeld met de inzet van een vrijwilliger beoogd worden om het fysieke functioneren van de 
hulpbehoevende te bevorderen. De inzet van de vrijwilliger wordt dan als effectief gezien wanneer 
de hulpbehoevende daadwerkelijk vaker lichamelijke activiteiten onderneemt en daarmee zijn/
haar fysieke conditie in stand houdt. 


Kwalitatief goede informele zorg kan gewaarborgd worden door bijvoorbeeld vrijwilligers een 
training/cursus aan te bieden. In de praktijk kan de vrijwilliger deze opgedane kennis goed 
gebruiken, bijvoorbeeld bij het aangeven van eigen grenzen. Maar ook de kennis over hoe er 
gehandeld dient te worden in een bepaalde (nood)situatie is van essentieel belang. Bijvoorbeeld 
hoe een vrijwilliger moet handelen wanneer de hulpbehoevende valt of een epileptische aanval 
krijgt. 

Een ander voorbeeld is het evalueren met een hulpbehoevende of vrijwilliger over de verleende/
ontvangen zorg. Het kan voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat tijdens het verlenen/
ontvangen van informele zorg. Het is van belang dat de organisatie die de informele zorg 
coördineert hiervan op de hoogte is om hierop in te kunnen spelen, en het beëindigen van de 
koppeling te voorkomen. Dit kan uitdraaien op een situatie waarin hulpbehoevenden eerder/vaker 
een beroep moeten doen op de formele zorg. Hieruit blijkt dat het waarborgen van kwaliteit 
binnen de informele zorg een belangrijk middel is voor het financieel in stand kunnen houden van 
het gezondheidszorgstelsel. 

De coördinatie van het inzetten van vrijwilligers en de ondersteuning van mantelzorgers ligt in 
handen van verschillende organisaties en stichtingen. Deze organisaties en stichtingen spelen een 
belangrijke rol binnen het organiseren en daarmee waarborgen van kwaliteit van informele zorg. 
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Stichting Evenmens 
Een organisatie die zich richt op informele zorg is Stichting Evenmens. Deze stichting biedt 
individuele en groepsgewijze ondersteuning aan mantelzorgers en bemiddelt in vrijwillige 
thuiszorg . Het dienstenaanbod van Stichting Evenmens bestaat uit mantelzorgondersteuning, 2

intensieve vrijwillige thuiszorg, respijtzorg, vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en sociale 
innovatie ten behoeve van specifieke doelgroepen . Stichting Evenmens ondersteund momenteel 3

7832 mantelzorgers en bemiddeld tussen 1439 zorgvragers (eerdergenoemd hulpbehoevenden) 
en 795 zorgvrijwilligers. Stichting Evenmens is werkzaam in Midden en Noordoost Overijssel in de 
gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, 
Staphorst, Twenterand en Wierden. 


Zoals eerder beschreven is het belangrijk om kwalitatief goede informele zorg te bieden. Om deze 
reden is het voor Stichting Evenmens van belang om inzicht te hebben in de kwaliteit van de 
dienstverlening voor het ondersteunen van mantelzorgers en het ondersteunen en bemiddelen 
tussen zorgvragers en zorgvrijwilligers. Met dit inzicht kunnen zij de kwaliteit van de 
dienstverlening verbeteren.  

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) worden informele [19] zorgverleners, 
waaronder mantelzorgers en zorgvrijwilligers vallen, ondersteund. De gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en subsidiëren [20] Stichting Evenmens. De 
gemeenten willen inzichtelijk hebben wat het effect van de subsidies is. Om deze reden wil 
Stichting Evenmens de gemeenten het effect van de dienstverlening presenteren. 


Eerder uitgevoerd onderzoek
Stichting Evenmens liet zich in het verleden accrediteren door Perspekt [21–23]. Perspekt maakte 
bij deze accreditatie gebruik van de zogenaamde ‘Vragersraadpleging’. Dit is een vragenlijst voor 
zorgvragers, mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De vragenlijst is in 2008 ontwikkeld door Vilans, 
een kenniscentrum voor langdurige zorg, in opdracht van Mezzo. Positieve uitkomsten van deze 
accreditatie (uitgevoerd in 2015) waren dat de afspraken worden nagekomen en dat Stichting 
Evenmens snel reageert op vragen. Mensen weten waar ze moeten zijn wanneer ze een vraag 
hebben. Een punt van aandacht die uit dat uit dit onderzoek naar voren kwam was enige 
onduidelijkheid omtrent de rechten en plichten van Stichting Evenmens naar gebruikers toe. 
Hiernaast gaven zorgvrijwilligers aan weinig feedback te ontvangen vanuit Stichting Evenmens 
over wat zij zouden kunnen verbeteren. Het gemiddelde cijfer dat mantelzorgers de 

 Definitie vrijwillige thuiszorg [42]: vrijwillige thuiszorg wordt verleend door zorgvrijwilligers en is bedoeld 2

voor chronisch zieken, gehandicapten of andere hulpbehoevende personen. De verleende zorg is erg breed 
en kan bijvoorbeeld bestaan uit samen een kopje koffiedrinken, samen op stap gaan of een andere vorm 
van ondersteuning.

 Sociale innovatie ten behoeve van specifieke doelgroepen: het ontwikkelen van projecten in het sociale 3

domein die aansluiten op de behoeften van de hulpbehoevenden.
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dienstverlening van Stichting Evenmens gaven was een 7,2, zorgvragers gaven een 7,8 en 
zorgvrijwilligers een 8. 

Bij deze vragenlijsten kunnen echter enkele kanttekeningen worden geplaatst. Zo zijn deze erg 
lang, ongeveer 50 vragen per vragenlijst. Mede hierdoor was de respons van mantelzorgers, 
zorgvragers en zorgvrijwilligers op deze vragenlijst laag, namelijk 10,8%. Tevens kan de 
begrijpbaarheid van de vragen in twijfel worden getrokken. Stichting Evenmens heeft gesteld dat 
bepaalde vragen te moeilijk zijn geformuleerd voor de doelgroep. Ook waren er vragen 
opgenomen in deze vragenlijst met lage relevantie betreffende de diensten die Stichting 
Evenmens aanbiedt. Een ander punt van kritiek op de Vragersraadpleging is dat de vragenlijsten 
zijn ontwikkeld in 2008, het moment dat delen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) bekostiging en organisatie van informele zorg overgingen in de Wmo. Echter heeft 
de Wmo in 2015 enkele nieuwe wijzigingen ondervonden. Dit betekent dat de huidige regelgeving 
en kwaliteitseisen vanuit de gemeenten niet zijn meegenomen. Stichting Evenmens heeft om 
bovenstaande redenen aangegeven een vragenlijst te willen die nauwkeuriger aansluit op hun 
specifieke organisatie en gemeenten waarbinnen zij werkzaam zijn.


Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag 
Middels nieuw ontworpen vragenlijsten wordt in dit onderzoek beoogd om de kwaliteit van de 
dienstverlening van Stichting Evenmens in kaart te brengen. Met de resultaten van deze 
vragenlijsten wordt getracht om een antwoord te verkrijgen op de centrale vraagstelling van dit 
onderzoek: ‘’Wat is de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens volgens de 

perceptie van mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zorgvragers binnen zeven gemeenten waarin 
Stichting Evenmens werkzaam is?’’ 

Opbouw van het verslag 
Op basis van het theoretisch kader in hoofdstuk 2 is een lijst met indicatoren opgesteld die 
gebruikt kan worden om de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens in kaart te 
brengen. Deze indicatoren vormen de basis voor het opstellen van de vragenlijsten, welke 
vervolgens worden voorgelegd aan de mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers die zijn 
ingeschreven bij Stichting Evenmens. De methode hiervan staat beschreven in hoofdstuk 3. 
Vervolgens zullen de resultaten (een beschrijving van de stand van zaken) van deze vragenlijsten 
worden weergegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zal worden teruggeblikt op het gedane 
onderzoek. Tot slot zal in hoofdstuk 6 een conclusie van dit onderzoek worden gegeven met 
daarbij enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
Voor het onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens wordt in dit 
hoofdstuk inzicht verkregen in de literatuur. Er wordt in kaart gebracht wat er precies wordt 
verstaan onder kwaliteit en welke aspecten van belang zijn om dit binnen organisaties in de 
informele dienstverlening te meten. De huidige kennis over het meten van kwaliteit in informele 
zorg wordt verder uitgediept, hierbij komen landelijke kwaliteitsrichtlijnen en kwaliteitsnormen aan 
bod. Ook wordt er aandacht besteed aan het meten van kwaliteit in de formele zorg, deze 
informatie kan bruikbaar zijn voor het meten van kwaliteit in de informele zorg.


2.1 Wat is kwaliteit? 

Kwaliteit is een abstract begrip en is afhankelijk van vooraf gestelde eisen of indirect geldende 
normen. Het kwaliteitsinstituut ISO heeft kwaliteit als volgt gedefinieerd [17]: “Het geheel van 
eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan 
vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.’’


2.2 Kwaliteit meten in de formele zorg

De kwaliteit in de formele zorg wordt met verschillende meetinstrumenten [24–26] in kaart 
gebracht. De meest gangbare zijn hieronder uitgewerkt. 

Het meetinstrument dat door de Nederlandse overheid is ontwikkeld, is de Consumer Quality 
Index (CQI), welke momenteel als standaard wordt gehanteerd om kwaliteit te meten vanuit 
patiënten perspectief. De CQI is gericht op proces- en structuur aspecten voor het meten van 
kwaliteit van zorg. Voor alle verschillende typen zorg worden CQI-vragenlijsten opgesteld. Met 
deze patiëntervaringen vragenlijsten worden zaken als communicatie, bejegening, 
informatievoorziening, wachttijden en algemene oordelen over de zorg uitgevraagd. Van de CQI is 
een breder inzetbare en eenvoudigere variant ontwikkeld, de Patient Reported Experience 
Measures (PREMS).

Naast de CQI bestaan de Patient Reported Outcome Measures (PROMS), dit is een instrument 
gericht op de uitkomsten van zorg. Het is mogelijk de effectiviteit van de behandeling vanuit het 
perspectief van de patiënt te meten.

De volgende indicatoren van de CQI’s, PROMS en PREMS [27–29] zouden belangrijke aspecten 
kunnen zijn voor de kwaliteit van dienstverlenende organisaties in de informele zorg (met 
uitzondering van symptoom metingen en zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid): 
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- Fysieke activiteiten/ fysiek functioneren

- Mentale activiteiten/ mentaal functioneren

- Sociaal functioneren/ participatie

- Kwaliteit van leven 

- Ervaren gezondheid

- Bejegening/communicatie


- Samenwerking en afstemming tussen zorgverleners

- Deskundigheid en kennis

- Nazorg

- Organisatie

- Effect van behandeling

- Lichamelijk welbevinden en gezondheid







2.3 Kwaliteit van informele zorg

Kwaliteitseisen vanuit Wmo en de gemeenten 
Naast de bestaande meetinstrumenten in de formele zorg, wordt in deze paragraaf ingegaan op 
wat er bekend is over het beoordelen van kwaliteit in de informele zorg. 

Door de Nederlandse overheid zijn geen richtlijnen of kwaliteitsstandaarden voor de informele 
zorgsector opgesteld. De informele dienstverlening valt onder de maatschappelijke ondersteuning 
[30,31]. Iedere gemeente is verplicht vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om 
deze maatschappelijke ondersteuning te bieden aan de inwoners. Goede kwaliteit van een 
(zorg)voorziening is in de Wmo gedefinieerd als [30]:


Naast deze handvatten over goede kwaliteit van een voorziening vanuit de Wmo heeft de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een basisset kwaliteitseisen opgesteld.  De VNG is 
een vereniging van 380 Nederlandse gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. 
De VNG stelt handreikingen op en geeft adviezen voor alle gemeenten die hier interesse in 
hebben, maar benadrukt dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de 
maatschappelijke ondersteuning. De VNG heeft een hulpmiddel “Model basisset kwaliteitseisen 
Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers” opgesteld, per gemeente kan hier eigen 
invulling aan worden gegeven. Dit model bevat de volgende eisen van kwaliteit [30]:


Gemeenten kunnen individueel eisen opstellen betreffende de kwaliteit voor de uitvoering van 
mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwillige thuiszorg. Dit onderzoek heeft 
betrekking op een aantal gemeenten . De eisen worden beschreven in beleidsstukken [32–34] van 4

de betreffende gemeenten. De gemeenten Twenterand, Raalte en Ommen stellen in de 
beleidsstukken geen directe eisen aan de kwaliteit [35,36] of minimale voorzieningen die zij aan 

 Gemeenten: Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.4
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- Woon- en leefsituatie

- Participatie

- Mentaal welbevinden

- Kwaliteit van de zorgverleners

- Kwaliteit van de zorgorganisatie

- Ervaren kwaliteit

- Informatie/voorlichting/advies

- Cliëntgerichtheid

- Begeleiding

- Behandeling

- Gezamenlijke besluitvorming

- Zorg op maat


- Veilig, doeltreffend, doelmatig en 
cliëntgericht


- Afgestemd op de reële behoefte van de 
cliënt en op andere vormen van zorg of 
hulp die de cliënt ontvangt

- Verstrekt in overeenstemming met de op de 
beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiend uit de professionele standaard


- Verstrekt met respect voor en inachtneming 
van de rechten van de cliënt

- Deskundig personeel

- Ondersteuningsplan per cliënt  
- Rapportages over resultaten

- Kwaliteitsbeleid

- Meten tevredenheid cliënten

- Eerstverantwoordelijk ondersteuner als 

aanspreekpunt voor cliënt en directe omgeving




mantelzorgers willen bieden. Deze gemeenten geven enkel aan dat de organisatie 
verantwoordelijk voor de mantelzorgondersteuning en ondersteuning van zorgvrijwilligers deze 
taak op zich neemt. De volgende kwaliteitseisen zijn opgesteld door de overige vier gemeenten 
met betrekking tot informele zorg:


Mezzo 
Naast de kwaliteitseisen vanuit de Wmo en gemeenten heeft ook Mezzo adviezen en een 
kwaliteitsmodel opgesteld. Mezzo is de overkoepelende organisatie die zich inzet voor 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Er zijn 300 organisaties die zich onder andere inzetten voor 
mantelzorgers en zorgvrijwilligers aangesloten bij Mezzo. Mezzo ondersteunt de organisaties met 
informatie en advies, maar geeft ook trainingen en workshops. Hiernaast laat Mezzo onderzoek 
uitvoeren op wetenschappelijk niveau.

Mezzo heeft een aantal adviezen [37] opgesteld voor dienstverleners van informele zorg. Er 
worden richtlijnen besproken die betrekking hebben op het selecteren van vrijwilligers, het 
koppelen van vrijwilligers aan cliënten en de begeleiding hiervan. Zo adviseert Mezzo over het 
werven van vrijwilligers, dat de organisatie vooraf criteria kan opstellen waaraan de vrijwilligers 
moeten voldoen. Deze criteria zijn afhankelijk van de behoeften en de vraag van de cliënt.

Na werving en selectie wordt geadviseerd om de vrijwilligers een training te laten volgen om zo 
goed mogelijk voorbereid en voorgelicht te zijn over hun werkzaamheden als zorgvrijwilliger. 
Hierbij kunnen de volgende thema’s naar voren komen  [37]:

- Informatie over de doelgroep

- Het streven naar gelijkwaardigheid in de relatie met de cliënt

- Het gevaar dat je als vrijwilliger te veel voor iemand gaat zorgen of te veel betrokken raakt

- Leren eigen grenzen aan te geven en leren hoe belangrijk dat is om het werk vol te houden

- Gesprekstechnieken en communicatievaardigheden


�13

- Beroep kunnen doen op professionele 
ondersteuning


- Beroep kunnen doen op 
deskundigheidsbevordering


- Beroep kunnen doen op verzekering

- Informatie 

- Advies en begeleiding 

- Emotionele steun 

- Educatie 

- Praktische hulp

- Respijtzorg

- Financiële tegemoetkoming

- Materiële hulp 

- Personeel

- Dienstverlening

- Bejegening

- Privacy

- Administratieve processen


- (Het creëren van) eigen kracht

- Het eigen sociale netwerk

- Maatwerk

- Is systeemgericht (gericht op het hele gezin en 

omgeving)

- Integraal (omvat meerdere leefgebieden)

- Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit 

van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten


- Het afstemmen van voorzieningen op de 
persoonlijke situatie van de cliënt


- Het afstemmen van voorzieningen op andere 
vormen van zorg


- Erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens 
hun werkzaamheden in het kader van het 
leveren van voorzieningen handelen in 
overeenstemming met de professionele 
standaard



- Leren ook eigen belang te onderkennen: een vrijwilliger heeft ook zelf redenen om het werk te 
doen


- De sociale kaart

- Regels en verplichtingen rondom vrijwilligerszorg


Na het proces van het werven van vrijwilligers moeten zij gekoppeld worden aan zorgvragers, 
hierover adviseert Mezzo [37] om profielen op te stellen van beide partijen en deze te matchen op 
grond van gelijkenissen. Daarnaast is het bij de koppeling belangrijk dat wordt vastgelegd 
gedurende welke periode de vrijwilliger verplicht is contact te houden met de zorgvrager. Bij een 
contactduur van langer dan één jaar is een jaarlijkse follow-up aan te bevelen, waarbij wordt 
geëvalueerd of alles naar wens verloopt. Eveneens kan dit verstandig zijn bij een kortere 
contactduur. 


Voor ondersteuningsorganisaties van informele zorg heeft Mezzo een richtlijn opgesteld om 
knelpunten in kaart te brengen die door mantelzorgers worden ervaren en het signaleren van 
overbelasting bij mantelzorgers tijdens het zorgen voor hun naasten. Het is belangrijk dat een 
organisatie die mantelzorgers ondersteund goed inspeelt op deze knelpunten en soorten 
overbelasting. 

De meest voorkomende knelpunten voor mantelzorgers zijn [38]:

- Onbekendheid met het feit dat men mantelzorger is

- Sociaal emotionele problematiek (isolement)

- Gebrek aan kennis en/of begrip van ziektebeeld

- Combinatie werk/mantelzorg

- Afstemming met professionals

- Financiële condities


De meest voorkomende soorten overbelasting zijn [38]:

- Tijdsbelasting: de tijdsdruk die de zorgverlening oplegt aan de helpers

- Ontwikkelingsbelasting: het gevoel van de zorgverlener dat hij in zijn of haar eigen persoonlijke 

ontwikkeling wordt geremd

- Fysieke belasting: het negatieve effect op de gezondheid, de kracht en de energie van de 

hulpverlener

- Sociale belasting: het gevoel van de zorgverlener geconfronteerd te zijn met conflicterende 

rollen

- Emotionele belasting: de negatieve gevoelens van de helpers over ontvangers, mogelijk als 

resultaat van onvoorspelbaar gedrag van de ontvanger van de hulp


Kwaliteitsmodel van Mezzo 
Naast voorgaande adviezen en richtlijnen heeft Mezzo ook een kwaliteitsmodel [39] ontwikkeld 
om de kwaliteit van de informele dienstverlening in kaart te brengen. Een onderdeel hiervan is het 
model kwaliteitsindicatoren Mezzo. Het model bevat indicatoren met betrekking tot 
mantelzorgondersteuning, intensieve vrijwilligerszorg, expertise en informatie (organisatie). Het 
model kwaliteitsindicatoren Mezzo bevat de volgende indicatoren:
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Op basis van bovenstaande literatuur is inzicht verkregen in welke aspecten een rol spelen bij het 
beoordelen van kwaliteit van de dienstverlening in informele zorg, hoe kwaliteit gemeten kan 
worden in organisaties die informele zorgverleners ondersteunt en informele zorg coördineert. 
Deze aspecten kunnen meegenomen worden in het onderzoek naar de kwaliteit van 
dienstverlening van Stichting Evenmens. 
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- Bereikbaarheid organisatie

- Opvolging indirecte verzoeken om contact

- Beantwoording informatieve vragen

- Informatievoorziening voorafgaand aan 

intake

- Moment waarop de intake plaatsvindt

- Analyse en omschrijving vraagstelling 

mantelzorger

- Informatievoorziening over het 

ondersteuningsaanbod

- Aansluiting ondersteuningsaanbod op 

gemaakte afspraken

- Evaluatie verloop ondersteuningsaanbod

- Exit-contact mantelzorger

- Vastlegging gegevens mantelzorger

- Vastlegging gemaakte afspraken met 

mantelzorger

- Bereikbaarheid organisatie

- Opvolging indirecte verzoeken om contact

- Beantwoording informatieve vragen

- Informatievoorziening voorafgaand aan 

intake

- Moment waarop intake plaatsvindt.

- Analyse en omschrijving vraagstelling vrager

- Informatievoorziening over het 

ondersteuningsaanbod

- Informatievoorziening aan de vrager over 
rechten en plichten


- Informatievoorziening aan de vrijwilliger over 
de rechten en plichten


- Aansluiting match op vraagstelling.

- Gedeeltelijke aansluiting match op 

vraagstelling

- Afsluiting vrijwilligersovereenkomst

- Begeleiding vrijwilligers

- Evaluatie met vrager over verloop 

vrijwilligerscontact

- Evaluatie met vrijwilliger over verloop 

vrijwilligerscontact

- Exit-contact met de vrager

- Exit-contact met de vrijwilliger

- Vastlegging gegevens vrager

- Vastlegging gemaakte afspraken met de 

vrager

- Vastlegging gegevens vrijwilliger

- Bereikbaarheid organisatie

- Informatievoorziening over het 

ondersteuningsaanbod

- Verhouding tussen intakes en opdrachten

- Vastlegging gemaakte afspraken met vrager

- Aantal positieve evaluaties t.a.v. activiteiten 

Expertise




Hoofdstuk 3 Methode 
In de methode wordt de totstandkoming van de vragenlijsten en de uitvoering van het onderzoek, 
waarmee de stand van zaken betreffende de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Evenmens 
is onderzocht, nader uitgewerkt. 


3.1 Design

Dit onderzoek is uitgevoerd voor Stichting Evenmens en betreft een beschrijvend onderzoek. Het 
onderzoek bestond uit het uitzetten van eenmalige kwantitatieve gestructureerde vragenlijsten 
onder de mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers die gebruik maken van de dienstverlening 
van Stichting Evenmens in zeven gemeenten. Met deze vragenlijsten konden de respondenten 
vanuit hun perceptie de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Evenmens beoordelen. De 
wens van Stichting Evenmens is om het onderzoek eenvoudig te kunnen herhalen, daarom is 
gekozen voor een vragenlijst. De vragenlijsten zijn opgesteld naar aanleiding van het theoretisch 
kader en is vervolgens uitgetest middels een pilot. 

Met de vragenlijsten is de stand van zaken betreffende de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk 
gemaakt, wat een antwoord vormt op de onderzoeksvraag: “Wat is de kwaliteit van de 
dienstverlening van Stichting Evenmens volgens de perceptie van mantelzorgers, zorgvrijwilligers 

en zorgvragers binnen zeven gemeenten waarin Stichting Evenmens werkzaam is?”.

3.2 Onderzoekspopulatie
De respondenten zijn mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers die reeds in contact zijn met 

Stichting Evenmens en waaraan zij diensten verleent of heeft verleend. Alle zorgvrijwilligers, 
mantelzorgers en zorgvragers welke bij Stichting Evenmens zijn ingeschreven, waarvan een e-

mailadres bekend is en post willen ontvangen hebben kunnen deelnemen aan dit onderzoek. 
Binnen deze respondentengroep zijn een aantal in- en exclusiecriteria gehanteerd: Geïncludeerd 

worden mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers waaraan Stichting Evenmens diensten 
verleent uit de gemeenten: Hellendoorn, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand 

en Wierden. De gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Staphorst worden geëxcludeerd. Dit omdat 
Stichting Evenmens alleen in de eerstgenoemde zeven gemeenten één van de twee kerndiensten 

(vrijwilligersondersteuning en/of mantelzorgondersteuning) aanbiedt. 
Mantelzorgers, zorgvragers of zorgvrijwilligers onder de zestien jaar zijn geëxcludeerd, omdat 

toestemming van hun ouders/voogd vereist is om deel te mogen deelnemen aan een dergelijk 
onderzoek.  

Zorgvragers die deelnemen aan de vriendenkringen georganiseerd door Stichting Evenmens 
worden geëxcludeerd in dit onderzoek, omdat deze mensen niet onder de groep zorgvragers valt 

die ondersteuning van zorgvrijwilligers ontvangen. Daarnaast heeft deze groep over het algemeen 
verstandelijke beperkingen, waardoor de vragen voor de meesten te ingewikkeld zijn.
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Verder zijn de zorgvragers die vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg ontvangen geëxcludeerd, 

de vragen zoals ze zijn geformuleerd zijn niet gericht op het ontvangen van palliatieve terminale 
thuiszorg. 

Steekproefomvang

Om het benodigde aantal respondenten te berekenen is onderstaande formule gebruikt. Deze 
formule is voor berekeningen met een eindige populatie, wat inhoudt dat er bekend is hoeveel 

mensen in de totale populatie zitten.

Voor deze formule geldt: N = populatiegrootte, e = foutmarge (de afwijking die wordt toegestaan 
op het steekproefresultaat), z = betrouwbaarheidsniveau (95% van de gegeven antwoorden ligt 
binnen de foutmarge) en p = percentage waarde (de kans dat iemand een bepaald antwoord 
geeft). Hierbij is er uitgegaan van normale waarden voor het betrouwbaarheidsniveau van 1,96 en 
de normale waarde voor de foutmarge van 0,05. Voor de percentage waarde is gekozen voor p = 
0,5 omdat de kans dat een bepaald antwoord (positief of negatief) gegeven wordt onbekend is. 
Met de waarde 0,5 wordt gesteld dat beide antwoorden evenveel kans hebben om gegeven te 
worden. 

Wanneer deze formule wordt ingevuld met de huidige aantallen mantelzorgers, zorgvragers en 
zorgvrijwilligers die voldoen aan de inclusiecriteria, geeft dit het aantal benodigde respondenten 
(zie tabel 1) om met een betrouwbaarheid van 95% conclusies te kunnen trekken over de kwaliteit 
van dienstverlening van Stichting Evenmens.


3.3 Meetmethode

Met het theoretisch kader is in kaart gebracht welke indicatoren er zijn om de kwaliteit van 
dienstverlening in zowel de formele als informele zorgsector te meten. Met behulp van de 
hieronder beschreven methode zijn de meest relevante indicatoren geselecteerd. Dit is gedaan 
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Tabel 1. Benodigd aantal respondenten

Ondersteuningsgroep Mantelzorgers Zorgvragers Zorgvrijwilligers Totaal

Huidig aantal totaal 7832 1439 795 10.066

Huidig aantal dat 
voldoet aan 
inclusiecriteria (N)

2698 232 599 3529

Aantal benodigde 
respondenten

337 145 234 716



om vragenlijsten op te stellen om de kwaliteit van de informele dienstverlening van Stichting 
Evenmens te beoordelen.


De indicatoren verkregen uit de literatuur zijn geselecteerd op basis van onderstaande punten. 
Deze indicatoren zijn vervolgens voorgelegd aan de verantwoordelijk ambtenaar voor de 
uitvoering Wmo uit de zeven geïncludeerde gemeenten met als doel te achterhalen welke 
indicatoren volgens hen van belang zijn. Daarnaast hebben twee consulenten en de directeur van 
Stichting Evenmens de indicatoren beoordeeld om vanuit hun professionele perspectief te 
bepalen welke indicatoren de kwaliteit van dienstverlening weerspiegelen. De selectie van 
indicatoren die uit deze analyse kwam is in samenspraak met de directeur van Stichting 
Evenmens definitief gemaakt.


Selectiecriteria indicatoren:

- Bepalen welke indicatoren uit de formele zorg ook kunnen gelden voor het meten van kwaliteit 

in de informele dienstverlening

- Het filteren van niet specifieke indicatoren. Indicatoren die onduidelijk geformuleerd waren of 

die niet specifiek genoeg geformuleerd waren voor de dienstverlening van Stichting Evenmens 
zijn eruit gehaald 


- Verwijderen van indicatoren die niet van toepassing zijn op de dienstverlening van Stichting 
Evenmens


- Bepalen of alle indicatoren daadwerkelijk als indicator gezien kunnen worden of dat deze een 
meetbaar aspect zijn van de indicator, dit worden de ruwe variabelen genoemd. Bij de overige 
indicatoren zijn ruwe variabelen opgesteld


- Verwijderen van dubbele indicatoren

- Bepalen bij de overgebleven indicatoren of deze terug te leiden zijn naar de definitie van 

kwaliteit geformuleerd door kwaliteitsinstituut ISO, die geldt als leidraad bij het opstellen van de 
definitieve lijst indicatoren


- Onderscheid maken tussen indicatoren die gelden voor zowel de mantelzorgers, zorgvragers 
en zorgvrijwilligers en welke voor één van deze specifieke doelgroepen gelden


Op basis van bovenstaande criteria en beoordeling door professionals zijn de volgende 
indicatoren geselecteerd: 

- Kwaliteit van het contact met Stichting Evenmens
- De kwaliteit en manier waarop de informatievoorziening wordt aangeboden

- De mate van deskundigheid
- De mate van cliëntgerichtheid 
- De kwaliteit en frequentie van evaluaties
- Kwaliteit van de vastlegging van gegevens
- Kwaliteit van cursussen/themabijeenkomsten
- De mate van ervaren/geboden veiligheid
- Kwaliteit van koppeling met zorgvragers
- De mate van tevredenheid over Stichting Evenmens 
- De mate van afstemming met formele zorg
- Vergroten van kennis van mantelzorgers en zorgvrijwilligers

- Positieve verandering in de ervaren gezondheid
- Positieve verandering in de ervaren kwaliteit van leven
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- Positieve verandering in het ervaren sociale functioneren
- Positieve verandering in het ervaren mentale functioneren
- Positieve verandering in het ervaren fysieke functioneren
- Verbetering in het combineren van werk en mantelzorg
- Kwaliteit van koppeling met zorgvrijwilliger


De geselecteerde indicatoren zijn vervolgens ingedeeld in categorieën, welke de leidraad vormen 
voor de volgorde waarin indicatoren zijn opgenomen. De indicatoren zijn ingedeeld onder de 
volgende categorieën: organisatiekenmerken, dienstverlening, ondersteuning en functionele 
status. Op basis hiervan is een definitieve indicatorenlijst opgesteld, zie bijlage 1. Deze lijst 
bestaat uit 4 categorieën en 19 indicatoren. 


Vanuit de definitieve indicatorenlijst zijn vragen geformuleerd voor de vragenlijsten, waarbij gelet is 
op een aantal aspecten (zie onderstaande punten). Na het opstellen van de vragen zijn de 
vragenlijsten als pilot voorgelegd aan onafhankelijke respondenten (N = 4) die geen gebruik 
maken van de dienstverlening van Stichting Evenmens en zorgvragers (N = 2), mantelzorgers (N = 
2) en zorgvrijwilligers (N = 3) die gebruik maken van de dienstverlening van Stichting Evenmens. 
Met de pilot is het taalniveau, de begrijpelijkheid van de vragenlijst en de tijdsduur gecontroleerd 
met als doel de vragenlijsten te verbeteren. Met iedere respondent is de vragenlijst persoonlijk 
doorlopen, waarbij de respondent aangaf of er iets verbeterd kon worden op basis van 
bovenstaande punten. Naar aanleiding van de reacties is de vragenlijst gewijzigd en is een nieuwe 
versie voorgelegd aan andere respondenten. Dit is herhaald tot er geen onduidelijkheid meer was 
onder de respondenten. Uiteindelijk is de pilot voltooid na drie rondes met in totaal elf 
respondenten. Dit heeft geleid tot de definitieve vragenlijsten, zie bijlage 2.

Belangrijke aspecten bij formulering vragen:

- Het taalniveau van de vragen en bijbehorende antwoordcategorieën vormen de hoofdlijn voor 

de begrijpbaarheid van de vragenlijsten. Het maximaal toegestane taalniveau is B1, dit is het 
gemiddelde niveau van Nederlanders. Met de taaltool Klinkende taal is het taalniveau 
gecontroleerd. Daarnaast hebben taaldeskundigen en een ouderenadviseur van het taalpunt 
gemeente Hellendoorn de vragen en antwoordcategorieën beoordeeld.


- Het toepassen van een vierpuntsschaal dwingt respondenten om een positief of negatief 
oordeel te geven aangezien er geen neutrale optie is. Met een vierpuntsschaal wordt ten 
opzichte van een tweepuntsschaal meer nuance aangebracht in het antwoord. 


- Vanwege de doelgroep is het nodig de antwoordoptie “niet van toepassing” toe te voegen bij 
verschillende vragen. De keuze is onder andere gebaseerd op het feit dat er respondenten 
geïncludeerd zijn die enkel een nieuwsbrief ontvangen of alleen het mantelzorgcompliment 
aanvragen. Wanneer deze opties niet worden gegeven, kan het zijn dat respondenten bepaalde 
antwoordmogelijkheden ten onrechte aankruisen of de enquête stoppen. Echter moet er ook 
spaarzaam omgegaan worden met het geven van deze antwoordmogelijkheden. Respondenten 
kunnen de antwoordmogelijkheid niet van toepassing als makkelijke escape zien, waardoor de 
respondenten niet na hoeven te denken over de vraag. [40,41] 


�19



- Het wisselen van soorten antwoordmogelijkheden [40] zorgt ervoor dat de respondenten langer 
de aandacht bij de vragenlijst houden.


- Er is geprobeerd rekening te houden met de lengte van de vragenlijst om de respons te 
optimaliseren ten opzichte van de respons die werd verkregen op de vragenlijst van het Prezo 
keurmerk. Het streven was om maximaal 25 vragen te stellen.


- Om een zo hoog mogelijke respons te behalen wordt het aangeraden een incentive te 
verstrekken [40]. Daarom is er gekozen om taarten te verloten onder de respondenten. 


- Op verzoek van Stichting Evenmens zijn er twee open vragen toegevoegd aan het einde van de 
vragenlijsten om kwalitatieve informatie te verkrijgen over de mening van de respondenten.


De data is verzameld met behulp van Qualtrics, waarin de vragenlijsten zijn ontworpen en online 
uitgezet. Het invullen van de vragenlijst was anoniem, mits respondenten kans wilden maken op 
de taart en/of contact wilden naar aanleiding van de vragenlijst en daarbij persoonsgegevens 
hebben achtergelaten. De dataverzameling heeft een periode van ruim drie weken in beslag 
genomen, waarin de respondenten één herinneringsmail hebben ontvangen. De herinneringsmail 
is twee weken na het uitzetten van de vragenlijst verzonden. De vragenlijsten bestaan uit een 
algemeen deel van vijftien vragen en een specifiek deel met voor de zorgvrijwilliger tien, 
mantelzorger dertien en zorgvrager vijftien vragen. 


3.4 Data-analyse

De data verkregen met dit onderzoek is geanalyseerd met beschrijvende statistieken 
(percentages, gemiddelden (SD), minima, maxima en frequenties). De antwoordmogelijkheden 
lopen van 1 tot en met 5, waarbij 1 positief is, 3 is neutraal en 5 negatief. Het verschilt per vraag 
of er vier of vijf antwoordmogelijkheden zijn. De volgende antwoordmogelijkheden behoorden tot 
de vragen: 

- Uitstekend (1) - goed (2) - matig (4) - slecht (5)

- Zeer prettig (1) - prettig (2) - onprettig (4) - zeer onprettig (5)

- Ja, volledig (1) - ja, enigszins (2) - nee, niet helemaal (4) - nee, totaal niet (5)

- Sterk toegenomen (1) - toegenomen (2) - gelijk gebleven (3) - afgenomen (4) - sterk afgenomen 

(5)

De analyses zijn gedaan met behulp van het programma SPSS versie 24. 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Hoofdstuk 4 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de kwantitatieve resultaten gepresenteerd van de analyses zoals 
beschreven in de methode. Voor iedere respondentengroep (mantelzorgers, zorgvragers en 
zorgvrijwilligers) zijn de resultaten weergegeven per categorie en indicator. De respondenten die 
de vragenlijst niet volledig hebben ingevuld zijn geïncludeerd, alle antwoorden die zijn gegeven 
zijn meegenomen in de analyses. In tabel 2 is te zien dat totaal 932 respondenten zijn begonnen 
aan de vragenlijst. Van deze respondenten waren er 255 mantelzorger die gebruik maakte van de 
dienstverlening (MZ wel), 70 zorgvrager en 232 zorgvrijwilliger. Tijdens het onderzoek bleek dat 
een groot aantal 375 (59,5%) van de mantelzorgers die de vragenlijst heeft ingevuld geen gebruik 
maakt van de dienstverlening (MZ geen), deze groep is op basis hiervan geëxcludeerd. 782 
(83,9%) respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld, dit waren 226 mantelzorgers die 
gebruik maakten van de dienstverlening (verder genoemd mantelzorgers), 60 zorgvragers en 201 
zorgvrijwilligers. 


Het aantal benodigde respondenten, gegeven in de methode, om de resultaten te interpreteren 
met een betrouwbaarheid van 95% is niet in alle groepen behaald. In tabel 3 is weergegeven met 
welke betrouwbaarheid de resultaten per groep kunnen worden geïnterpreteerd.  
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Tabel 2. Respons

N %
Mantelzorgers benaderd 2698
Volledig ingevuld MZ wel 226
Onvolledig ingevuld MZ wel 29
Volledig ingevuld MZ geen 295
Onvolledig ingevuld MZ geen 80
Totaal mantelzorgers ingevuld 630 23,4

Zorgvragers benaderd 232
Volledig ingevuld 60
Onvolledig ingevuld 10
Totaal zorgvragers ingevuld 70 30,2

Zorgvrijwilligers benaderd 599
Volledig ingevuld 201
Onvolledig ingevuld 31
Totaal zorgvrijwilligers ingevuld 232 38,7

Totaal benaderd 3529
Totaal ingevuld 932 26,4



4.1 Socio-demografische gegevens

Tabel 4 laat zien dat 24,3-28,6% van de respondenten man was en 70-75% vrouw. Uit de 
gemeenten Hellendoorn, Twenterand en Rijssen-Holten komen de meeste respondenten, 80,4% 
van de mantelzorgers, 72,1% van de zorgvragers en 63,7% van de zorgvrijwilligers. De 
mantelzorgers hadden bij de gemeente ‘anders namelijk’ de volgende gemeenten ingevuld: 
Bathmen, Dalfsen, De Lutte, Dedemsvaart, Den Ham, Deventer, Dieren, Gooi en Vechtstreek, 
Hardenberg, Hattem, Hof van Twente, Lemelerveld, Oosterhesselen, Sassenheim en Zwolle. Een 
zorgvrager heeft bij de gemeente ‘anders namelijk’ de gemeente Heino ingevuld. De 
zorgvrijwilligers gaven aan bij de gemeente ‘anders namelijk’ de gemeenten Dalfsen, Eemsmond, 
Hardenberg, Heino, Hellendoorn en Olst-Wijhe, Holten, meerdere gemeenten, meestal Almelo, 
omgeving Dalfsen, Staphorst, Nieuwleusen en Dedemsvaart, totale gebied, Tubbergen en Twente. 
Het merendeel van de respondenten maakt jaarlijks gebruik van de dienstverlening, namelijk 
63,9% van de mantelzorgers, 66,2% van de zorgvragers en 52,7% van de zorgvrijwilligers. De 
frequentie van het gebruik van de dienstverlening verschilt tussen de groepen, de zorgvragers 
maken het meest frequent gebruik van de dienstverlening, 53% wekelijks of maandelijks. 
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Tabel 3. Betrouwbaarheid

Mantelzorgers Zorgvragers Zorgvrijwilligers
Volledig ingevuld (N) 521 60 201
Niet volledig ingevuld (N) 109 10 31
Aantal benodigde respondenten 
voor betrouwbaarheid 95% (N)

337 145 234
Behaalde betrouwbaarheid (%) 95,7 87,4 93,1

Tabel 4. Socio-demografische gegevens respondenten

Mantelzorgers Zorgvragers Zorgvrijwilligers

% % %
Gemeente (N = 255) (N = 68) (N = 229)
1.  Hellendoorn 30,2 30,9 34,5
2. Olst-Wijhe 6,3 13,2 7,4
3. Ommen 0,4 2,9 7,4
4. Raalte 5,5 2,9 5,2
5. Rijssen-Holten 37,7 22,1 14,8
6. Twenterand 12,9 19,1 14,4
7. Wierden 3,9 7,4 8,7
8. Anders 3,5 1,5 7,4

Laatste gebruik 
dienstverlening

(N = 255) (N = 68) (N = 222)

Afgelopen jaar 63,9 66,2 52,7
1-5 jaar geleden 32,2 27,9 26,1
>5 jaar geleden 3,9 5,9 21,2



4.2 Resultaten mantelzorgers

De mantelzorgers waren over een aantal aspecten van de dienstverlening zeer positief (tabel 5). 
70,0% van de mantelzorgers heeft ‘ja, volledig’ geantwoord op de vraag ‘Zijn de medewerkers 
volgens u deskundig?’. 82,2% van de mantelzorgers zegt dat Stichting Evenmens de gemaakte 
afspraken altijd na komt. Hiernaast vindt 76,8% van de mantelzorgers dat Evenmens snel genoeg 
op de ondersteuningsvraag heeft gereageerd. Tot slot heeft 74,9% van de mantelzorgers ingevuld 
zich volledig begrepen te voelen door de medewerkers van Evenmens. De ervaren kwaliteit van 
leven gaat met gemiddeld 0,7 punten omhoog sinds de mantelzorgers ondersteund worden door 
Stichting Evenmens, de verdeling van de verandering in kwaliteit van leven is weergegeven in 
figuur 3. Gemiddeld geven mantelzorgers een 8,0 aan Stichting Evenmens, zie de verdeling van 
de tevredenheid in figuur 4. 

Naast de positieve resultaten kan opgemerkt worden dat de vraag: ‘Kunt u door de hulp van 
Evenmens weer meer werken?’ door 40,4% van de mantelzorgers negatief is beantwoord. Dit is 
een opvallend hoger percentage mantelzorgers dat de vraag negatief heeft beantwoord, in 
vergelijking met de andere vragen. Bij de categorie functionele status valt op dat >40% van de 
mantelzorgers heeft aangegeven dat hun fysieke/sociale/mentale functioneren gelijk is gebleven 
sinds de ondersteuning van Stichting Evenmens. Door het meedoen aan cursussen/activiteiten 
zegt 33,9% van de mantelzorgers dat hun kennis en/of begrip van de problemen (ziekte) van hun 
naasten gelijk is gebleven. 


�23

Frequentie gebruik 
dienstverlening

(N = 255) (N = 66) (N = 216)

Wekelijks 14,6 31,8 7,9
Maandelijks 14,2 21,2 6,9
1x per 3 maanden 11,9 9,1 9,3
1x per 6 maanden 13,8 9,1 3,7
1x per jaar 28,5 3,0 13,9
n.v.t. 17,0 25,8 58,3

Geslacht (N = 255) (N = 70) (N = 232)
Man 24,3 28,6 25,0
Vrouw 74,9 70,0 75,0
Anders 0,8 1,4 0,0

Gem (SD) Gem (SD) Gem (SD)
Leeftijd in jaren 57,1 (13,1) 60,6 (16,8) 59,4 (13,2)



Tabel 5. Resultaten vragen aan mantelzorgers

     Positief     Neutraal     Negatief     n.v.t.
1 2 3 4 5 6

    %     %     %     %     %     #
Dienstverlening

Cliëntgerichtheid 
Sluit de ondersteuning van Evenmens aan bij wat u nodig heeft? (vraag 15)

(N = 204)

45,1 42,2 x 11,3 1,5 41

Deskundigheid 
Zijn de medewerkers van Evenmens volgens u deskundig? (vraag 8)

(N = 250)

70,0 26,4 x 2,4 1,2 x

Vastlegging gegevens 
Worden de gemaakte afspraken tussen u en Evenmens duidelijk op papier gezet? (vraag 9)

(N = 146)

62,3 24,7 x 8,2 4,8 101

Komt Evenmens de gemaakte afspraken na? (vraag 10) 
(N = 208)

82,2 14,9 x 2,4 0,5 38

Organisatiekenmerken

Contact met Evenmens 
Heeft Evenmens snel genoeg op uw ondersteuningsvraag gereageerd? (vraag 7) 
(N = 203)

76,8 19,7 x 3,4 0,0 41

Wat vindt u van de bereikbaarheid van Evenmens via mail en telefoon? (vraag 11)

(N = 208)

29,3 65,9 x 4,8 0,0 38

Hoe ervaart u het contact met de medewerkers van Evenmens? (vraag 12)

(N = 223)

46,6 52,9 x 0,4 0,0 23

Voelt u zich begrepen door de medewerkers van Evenmens? (vraag 13)

(N = 219)

74,9 23,7 x 1,4 0,0 27

Informatievoorziening 
Wat vindt u van het informatieaanbod van Evenmens? (vraag 14)
(N = 223)

21,5 72,6 x 5,4 0,4 22

Ondersteuning

Formele zorg 
Wordt u geholpen door Evenmens in het maken van afspraken met andere (zorg)professionals? 
(vraag 16)

(N = 100)

51,0 34,0 x 7,0 8,0 142
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Kennis 
Door het meedoen aan cursussen/activiteiten voor mantelzorgers is mijn kennis en/of begrip van 
de problemen (ziekte) van mijn naaste… (vraag 17)

(N = 115)

13,0 49,6 33,9 3,5 0,0 127

Functionele status

Sociaal functioneren 
De hoeveelheid (sociale) activiteiten die ik met anderen onderneem zijn door de ondersteuning 
van Evenmens… (vraag 18)

(N = 124)

4,8 30,6 58,1 5,6 0,8 118

Mentaal functioneren 
Door de ondersteuning van Evenmens zijn de emotioneel lasten die ik ervaar… (vraag 19)

(N =150)

5,3 42,7 48,0 2,7 1,3 86

Fysiek functioneren 
Door de ondersteuning van Evenmens is de lichamelijke belasting die ik ervaar… (vraag 20)

(N = 122)

0,8 29,5 62,3 4,1 3,3 114

Werk en mantelzorg 
Kunt u door de hulp van Evenmens weer (meer) werken? (vraag 21)

(N = 57)

8,8 50,9 x 24,6 15,8 179

Zelfredzaamheid 
Heeft u het gevoel dat u na de ondersteuning van Evenmens zelfstandig(er) verder kunt? (vraag 22)

(N = 111)

16,2 64,9 x 12,6 6,3 118

Min Max Gem SD

Functionele status

Kwaliteit van leven 
Voordat ik werd geholpen door Evenmens gaf ik mijn leven het cijfer… (vraag 23)

(N = 229)

1,0 10,0 6,6 1,6

Sinds ik word geholpen door Evenmens geef ik mijn leven het cijfer… (vraag 24)

(N = 229)

1,0 10,0 7,3 1,9

Ondersteuning

Tevredenheid 
Welk cijfer zou u Evenmens geven? (vraag 25)

(N = 227)

1,0 10,0 8,0 1,2
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4.3 Resultaten zorgvragers

Uit tabel 6 zijn een aantal bijzonder positief beantwoorde vragen op te merken. 75,0% van de 
zorgvragers zegt dat Stichting Evenmens altijd gemaakte afspraken nakomt. Over de 
deskundigheid van de medewerkers zegt 68,3% van de zorgvragers dat de medewerkers volledig 
deskundig zijn.  70,2% van de zorgvragers heeft ‘ja, volledig’ ingevuld bij de vraag ‘Heeft 
Evenmens snel genoeg op uw ondersteuningsvraag gereageerd?’. De ervaren kwaliteit van leven 
gaat met gemiddeld 0,8 punten omhoog sinds de zorgvragers ondersteund worden door Stichting 
Evenmens. Voor de verdeling van de verandering van de kwaliteit van leven zie figuur 5. 
Gemiddeld geven zorgvragers Stichting Evenmens een 7,5, voor de verdeling hiervan zie figuur 6. 
Eveneens opvallend bij de zorgvragers is de categorie functionele status, waarbij >27,3% van de 
zorgvragers aangeeft dat zijn/haar fysieke/mentale/sociale functioneren gelijk is gebleven sinds de 
ondersteuning door Stichting Evenmens. De zorgvragers waren opvallend negatief over de hulp 
bij het maken van afspraken met andere zorgprofessionals, waarop 37,6% een negatief antwoord 
gaf. Daarnaast vond 26,2% van de zorgvragers dat de zorgvrijwilliger die langs komt niet (volledig) 
bij hen past. 


Dienstverlening

Cliëntgerichtheid 
Sluit de ondersteuning van Evenmens aan bij wat u nodig heeft? (vraag 15)

(N = 55)

45,5 40,0 x 9,1 5,5 6
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Figuur 3: verdeling van de verandering in ervaren 
kwaliteit van leven sinds de ondersteuning van Stichting 
Evenmens volgens mantelzorgers

Figuur 4: cijfer dat mantelzorgers Stichting Evenmens 
geven

Tabel 6. Resultaten vragen aan zorgvragers

     Positief     Neutraal     Negatief     n.v.t.
1 2 3 4 5 6

    %     %     %     %     %     #



Deskundigheid 
Zijn de medewerkers van Evenmens volgens u deskundig? (vraag 8)

(N = 63)

68,3 15,9 x 12,7 3,2 x

Vastlegging gegevens 
Worden de gemaakte afspraken tussen u en Evenmens duidelijk op papier gezet? (vraag 9)

(N = 50)

56,0 36,0 x 2,0 6,0 13

Komt Evenmens de gemaakte afspraken na? (vraag 10) 
(N = 56)

75,0 17,9 x 5,4 1,8 7

Organisatiekenmerken

Contact met Evenmens 
Heeft Evenmens snel genoeg op uw ondersteuningsvraag gereageerd? (vraag 7) 
(N = 57)

70,2 24,6 x 5,3 0,0 8

Wat vindt u van de bereikbaarheid van Evenmens via mail en telefoon? (vraag 11)

(N = 53)

30,2 62,3 x 7,5 0,0 10

Hoe ervaart u het contact met de medewerkers van Evenmens? (vraag 12)

(N = 53)

50,9 45,3 x 3,8 0,0 10

Voelt u zich begrepen door de medewerkers van Evenmens? (vraag 13)

(N = 58)

56,9 29,3 x 12,1 1,7 4

Informatievoorziening 
Wat vindt u van het informatieaanbod van Evenmens? (vraag 14)
(N = 57)

24,6 54,4 x 14,0 7,0 5

Ondersteuning

Koppeling met zorgvrijwilliger 
Komt er een zorgvrijwilliger langs die bij u past? (vraag 16)

(N = 61)

47,5 26,2 x 9,8 16,4 x

Veiligheid 
Heeft u het gevoel dat de zorgvrijwilliger op een veilige manier met u omgaat? (vraag 17)

(N = 61)

55,7 24,6 x 9,8 9,8 x

Informatievoorziening 
Was de informatie die u heeft gekregen over de hulp die Evenmens kan bieden duidelijk? (vraag 18)

(N = 53)

56,6 35,8 x 1,9 5,7 8
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Formele zorg 
Wordt u geholpen door Evenmens in het maken van afspraken met andere (zorg)professionals? 
(vraag 19)

(N = 32)

37,5 25,0 x 18,8 18,8 28

Functionele status

Sociaal functioneren 
De hoeveelheid (sociale) contacten die ik met anderen heb zijn door de inzet van een 
zorgvrijwilliger… (vraag 21)

(N = 33)

5,9 50,0 41,2 0,0 2,9 26

Mentaal functioneren 
Sinds de hulp van een zorgvrijwilliger is de emotionele belasting die ik ervaar… (vraag 22)

(N =33)

12,1 51,5 27,3 6,1 3,0 27

Fysiek functioneren 
Met de inzet van een zorgvrijwilliger door Evenmens is het aantal activiteiten dat ik onderneem… 
(vraag 20)

(N = 36)

11,1 55,6 30,6 2,8 0,0 24

Dienstverlening

Evaluatie 
Vindt u het aantal evaluatiemomenten met een medewerker van Evenmens voldoende? (vraag 23)

(N = 44)

40,9 36,4 x 9,1 13,6 16

Ervaart u de evaluatiemomenten als nuttig? (vraag 24)

(N = 40)

45,0 45,0 x 7,5 2,5 20

Min Max Gem SD

Functionele status

Kwaliteit van leven 
Voordat ik werd geholpen door Evenmens gaf ik mijn leven het cijfer… (vraag 25)

(N = 60)

4,0 9,0 6,3 1,3

Sinds ik word geholpen door Evenmens geef ik mijn leven het cijfer… (vraag 24)

(N = 60)

1,0 10,0 7,1 1,7

Ondersteuning

Tevredenheid 
Welk cijfer zou u Evenmens geven? (vraag 25)

(N = 60)

1,0 10,0 7,5 1,8
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4.4 Resultaten zorgvrijwilligers

De zorgvrijwilligers zijn over het geheel genomen erg positief over de dienstverlening van Stichting 
Evenmens. Uit tabel 7 kunnen een aantal opvallende positieve resultaten worden gehaald, deze 
worden hieronder opgesomd. Op de vraag ‘Zijn de medewerkers van Evenmens volgens u 
deskundig?’ heeft 76,2% van de zorgvrijwilligers ‘ja, volledig’ geantwoord. 82,9% van de 
zorgvrijwilligers vond dat de gemaakte afspraken tussen hen en Evenmens duidelijk op papier zijn 
gezet. Over de vraag of Evenmens de gemaakte afspraken nakomt was 83,7% van de 
zorgvrijwilligers het volledig eens. Ook vond 83,7% van de zorgvrijwilligers dat Stichting 
Evenmens snel genoeg heeft gereageerd op hun aanvraag voor vrijwilligerswerk. 79,9% van de 
zorgvrijwilligers voelt zich volledig begrepen door de medewerkers van Stichting Evenmens. 

De zorgvrijwilligers beoordelen Stichting Evenmens met een 8,1, zie de verdeling van de 
tevredenheid in figuur 7. Het meest opvallende negatieve antwoord van de zorgvrijwilligers was 
dat 11,4% het aantal evaluatiemomenten onvoldoende vindt. 

Verder valt op dat 70 van de 203 zorgvrijwilligers aangeeft dat de ondersteuning van Stichting 
Evenmens niet van toepassing op hen is. Daarnaast geven 72 zorgvrijwilligers van de 202 aan dat 
zij niet naar de cursussen/themabijeenkomsten georganiseerd door Stichting Evenmens gaan. 
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Tabel 7. Resultaten vragen aan zorgvrijwilligers


Dienstverlening

Cliëntgerichtheid 
Sluit de ondersteuning van Evenmens aan bij wat u nodig heeft? (vraag 15)

(N = 133)

62,4 33,1 x 4,5 0.0 70

Deskundigheid 
Zijn de medewerkers van Evenmens volgens u deskundig? (vraag 8)

(N = 210)

76,2 19,5 x 2,4 1,9 x

Vastlegging gegevens 
Worden de gemaakte afspraken tussen u en Evenmens duidelijk op papier gezet? (vraag 9)

(N = 175)

82,9 13,1 x 2,9 1,1 32

Komt Evenmens de gemaakte afspraken na? (vraag 10) 
(N = 172)

83,7 12,8 x 3,5 0,0 35

Organisatiekenmerken

Contact met Evenmens 
Heeft Evenmens snel genoeg op uw aanvraag voor vrijwilligerswerk gereageerd? (vraag 7) 
(N = 153)

83,7 13,7 x 0,7 2,0 58

Wat vindt u van de bereikbaarheid van Evenmens via mail en telefoon? (vraag 11)

(N = 180)

45,0 52,8 x 1,7 0,6 27

Hoe ervaart u het contact met de medewerkers van Evenmens? (vraag 12)

(N = 188)

49,5 49,5 x 0,5 0,5 18

Voelt u zich begrepen door de medewerkers van Evenmens? (vraag 13)

(N = 173)

79,9 17,9 x 2,9 0,0 31

Informatievoorziening 
Wat vindt u van het informatieaanbod van Evenmens? (vraag 14)
(N = 169)

27,8 69,2 x 3,0 0,0 35

Ondersteuning

Koppeling met zorgvrager 
Bent u gekoppeld aan een zorgvrager die bij u past? (vraag 16)

(N = 202)

64,9 29,7 x 2,5 3,0 x
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     Positief     Neutraal     Negatief     n.v.t.
1 2 3 4 5 6

    %     %     %     %     %     #









Cursussen/themabijeenkomsten en informatievoorziening 
Sluit de informatie die u krijgt tijdens cursussen/themabijeenkomsten aan bij uw 
vrijwilligerswerk? (vraag 17)

(N = 130)

53,1 41,5 x 5,4 0,0 72

Heeft Evenmens u voldoende ondersteund om voorbereid naar de zorgvrager te gaan? (vraag 18)

(N = 169)

69,8 28,4 x 1,8 0,0 33

Dienstverlening

Evaluatie 
Vindt u het aantal evaluatiemomenten met een medewerker van Evenmens voldoende? (vraag 19)

(N = 159)

57,2 31,4 x 10,1 1,3 42

Ervaart u de evaluatiemomenten als nuttig? (vraag 20)

(N = 151)

62,3 33,8 x 3,3 0,7 50

Ondersteuning

Tevredenheid 
Haalt u voldoening uit uw vrijwilligerswerk? (vraag 21)

(N = 201)

67,2 29,4 x 3,5 0,0 x

Min Max Gem SD

Welk cijfer zou u Evenmens geven? (vraag 22)

(N = 201)

5,0 10,0 8,1 1,0
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Aantal keer het cijfer gegeven

Figuur 7: cijfer dat zorgvragers Stichting Evenmens geven



De kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens is over het algemeen positief 
beoordeeld door de mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers. Opvallend waren de vragen 
‘’Hoe ervaart u het contact met de medewerkers van Evenmens?’’ en “Zijn de medewerkers van 
Evenmens volgens u deskundig?”. Het percentage respondenten dat deze vragen positief heeft 
beantwoord is in alle groepen hoog. Het valt op dat zorgvragers zich minder begrepen voelen 
door de medewerkers van Stichting Evenmens dan de andere twee groepen (verschil van 
ongeveer 12%). Alle mantelzorgers en zorgvragers ervaren een positieve verandering van hun 
kwaliteit van leven sinds de ondersteuning van Stichting Evenmens. 67,2% van de zorgvrijwilligers 
haalt veel voldoening uit het doen van vrijwilligerswerk. Verder zijn zorgvrijwilligers positiever over 
hun koppeling met de zorgvrager dan andersom, ruim 26% van de zorgvragers is hier ontevreden 
over. Tot slot zijn de zorgvrijwilligers het meest positief van de drie groepen, bij vrijwel alle vragen 
heeft minder dan 5,5% van de zorgvrijwilligers een negatief antwoord gegeven. 
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Hoofdstuk 5 Discussie 
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het uitgevoerde onderzoek, de onderzoeksvraag luidde als 
volgt: ‘’Wat is de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens volgens de perceptie 
van mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zorgvragers binnen zeven gemeenten waarin Stichting 
Evenmens werkzaam is?’’. De resultaten laten zien dat de kwaliteit van de dienstverlening van 
Stichting Evenmens over het algemeen door 80%-100% van de respondenten positief wordt 
beoordeeld. De mantelzorgers geven Stichting Evenmens gemiddeld een 8, zorgvragers een 7,5 
en zorgvrijwilligers een 8,1. In deze discussie zullen de resultaten worden geïnterpreteerd en 
wordt er een reflectie gegeven over het onderzoek waarbij enkele beperkingen en sterke punten 
zullen worden besproken. Het hoofdstuk zal eindigen met aanbevelingen voor Stichting 
Evenmens. 


5.1 Interpretatie van de resultaten

Het is van belang om te reflecteren op de representativiteit, mogelijke vormen van bias, 
betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek om de resultaten te kunnen interpreteren. 


Representativiteit  
Om uitspraken te kunnen doen over de representativiteit van dit onderzoek, is in bijlage 3 de 
verhouding tussen de totale populatie van Stichting Evenmens, de geïncludeerde populatie en de 
respons van dit onderzoek weergegeven. Hieruit komen een aantal opvallende punten naar voren 
die hieronder worden toegelicht. 


Informatie over het geslacht van de mantelzorgers in de totale populatie van Stichting Evenmens 
is onbekend, waardoor op dit gebied weinig gezegd kan worden over de representativiteit tussen 
de geïncludeerde en totale populatie. De verhouding van geslacht tussen de geïncludeerde 
populatie en de respondenten komen met elkaar overeen. In de volgende gemeenten lag het 
respons percentage aanzienlijk hoger ten opzichte van de geïncludeerde populatie en totale 
populatie: Hellendoorn (ruim een derde hoger) en Raalte (ruim de helft hoger). Voor de gemeente 
Wierden ligt het percentage van de geïncludeerde populatie 12,9% lager ten opzichte van de 
totale populatie. Hieraan kan ten grondslag liggen dat in Wierden een groot aantal mantelzorgers 
wonen die geen post willen ontvangen of geen e-mailadres bij Stichting Evenmens hebben 
geregistreerd. Slechts een kwart van de totale populatie mantelzorgers is geïncludeerd. Een reden 
hiervoor kan zijn dat jonge mantelzorgers in deze totale populatie zijn meegenomen, welke in dit 
onderzoek zijn geëxcludeerd. Ook kan het zijn dat veel mantelzorgers geen post willen ontvangen 
of geen e-mailadres hebben geregistreerd bij Stichting Evenmens. 


Binnen de groep zorgvragers valt op dat een klein deel van de totale populatie is geïncludeerd in 
dit onderzoek, namelijk 11%. Wat hieruit kan worden opgemaakt is dat er veel zorgvragers 
ingeschreven staan bij Stichting Evenmens waarvan geen e-mailadres geregistreerd is of die geen 
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post willen ontvangen. Het is opvallend dat de gemiddelde leeftijd van de zorgvragers die hebben 
deelgenomen aan het onderzoek en van de geïncludeerde populatie zeven tot dertien jaar hoger 
ligt dan de gemiddelde leeftijd van de totale populatie. Wanneer jongeren onder de zestien jaar in 
de totale populatie worden geëxcludeerd, wordt de gemiddelde leeftijd van deze groep hoger 
(61,7 jaar). Dit betekent dat de geïncludeerde populatie zorgvragers, waarbij de groep jongeren 
onder de zestien jaar niet is meegenomen, representatief is voor de totale populatie. De 
verhouding van het geslacht komt overeen in de geïncludeerde en de populatie die heeft 
deelgenomen aan het onderzoek. Net als bij de mantelzorgers is in de totale populatie 
zorgvragers het geslacht onbekend, waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over de 
representativiteit met betrekking tot het geslacht. Gekeken naar de gemeenten is te zien dat de 
respons van de zorgvragers uit Ommen 4,7%/5,9% en Raalte 7,5%/3,7% lager is ten opzichte 
van de geïncludeerde en totale populatie. Voor de andere gemeenten is de geïncludeerde 
populatie representatief ten opzichte van de totale populatie. 


Voor de zorgvrijwilligers geldt dat de totale populatie, de geïncludeerde populatie en de populatie 
die heeft gereageerd op de vragenlijst qua leeftijd en geslacht niet sterk van elkaar afwijken. Op 
gemeenteniveau kunnen geen uitspraken worden gedaan betreffende de representativiteit tussen 
de respons populatie en de totale en geïncludeerde populatie. De vraag in de vragenlijst betrof de 
gemeente waarin de zorgvrijwilliger actief is, de gemeente in de totale en geïncludeerde populatie 
geeft weer waar de zorgvrijwilligers woonachtig zijn. Wanneer de zorgvrijwilliger wordt ingezet bij 
een zorgvrager uit een andere gemeente dan hij of zij woonachtig is, wordt de zorgvrijwilliger 
ondergebracht bij de consulent in de gemeente waarin vrijwilligerswerk wordt verricht. Los van de 
gemeente waarin de zorgvrijwilliger woonachtig/werkzaam is, kan geconcludeerd worden dat de 
populatie zorgvrijwilligers die heeft gereageerd op de vragenlijst en de populatie geïncludeerde 
zorgvrijwilligers representatief is voor de totale populatie zorgvrijwilligers. 


Validiteit 
De groep mantelzorgers die geen gebruik maakt van de dienstverlening van Stichting Evenmens 
is geëxcludeerd aangezien de hoofdvraag een antwoord verschaft op de kwaliteit van de 
dienstverlening volgens de perceptie van mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers. Deze 
kwaliteit kan enkel beoordeeld worden door mensen die gebruik maken van de dienstverlening. 
Uit de kwalitatieve antwoorden kan opgemaakt worden dat deze groep de vragenlijst vooral vanuit 
het oogpunt van het mantelzorgcompliment heeft ingevuld, waarbij er wordt gedacht dat Stichting 
Evenmens hier de complete verantwoording voor draagt in plaats van de gemeenten. Wanneer 
deze groep wel wordt meegenomen geeft dit een vertekend beeld van de werkelijke kwaliteit van 
de dienstverlening van Stichting Evenmens, wat een negatieve invloed heeft op de validiteit van 
dit onderzoek.


De interne validiteit van dit onderzoek kan beïnvloed zijn door bias. Selectiebias kan een rol 
hebben gespeeld, de respondenten zijn geselecteerd op e-mailadres. De respondenten waarvan 
geen e-mailadres bekend is bij Stichting Evenmens zijn op deze manier uitgesloten van dit 
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onderzoek. Hierdoor is er een groep mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers niet 
meegenomen die wel gebruik maakt van de dienstverlening van Stichting Evenmens. Dit kan 
ervoor zorgen dat de resultaten geen goede afspiegeling zijn van de gehele populatie waaraan 
Stichting Evenmens haar diensten verleend. Waarschijnlijk heeft selectiebias geen invloed gehad 
op de resultaten, aangezien de totale populatie mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers 
dezelfde ondersteuning ontvangt als de geïncludeerde populatie. Gekeken naar de 
representativiteit op basis van de socio-demografische kenmerken kan gesteld worden dat de 
geïncludeerde populatie een goede afspiegeling is van de totale populatie.

Naast de selectiebias is outlier bias opgetreden binnen het onderzoek. Met name onder de groep 
mantelzorgers zijn enkele keren extreem lage cijfers of negatieve antwoorden gegeven. De meeste 
respondenten die negatieve antwoorden hebben gegeven zijn mantelzorgers die geen gebruik 
maken van de dienstverlening. Dit is vooral te zien bij de vragen waar de mantelzorgers werd 
gevraagd om Stichting Evenmens en de kwaliteit van leven een cijfer te geven. De groep 
mantelzorgers die geen gebruik maakt van de dienstverlening van Stichting Evenmens heeft hier 
vaker een extreem laag cijfer ingevuld dan de groep mantelzorgers die wel gebruik maakt van de 
dienstverlening van Stichting Evenmens. De groep mantelzorgers die geen gebruik maakt van de 
dienstverlening van Stichting Evenmens is na de dataverzameling geëxcludeerd, waardoor deze 
extreme waardes geen positieve/negatieve invloed hebben op de resultaten. De frequentie van 
het aantal outliers in de groep mantelzorgers die wel gebruik maakt van de dienstverlening is zeer 
laag, waardoor dit weinig tot geen invloed heeft op het gemiddelde. Op basis van bovenstaande 
lijkt het uitgevoerde onderzoek intern valide. 


Hiernaast is het van belang om op de externe validiteit van dit onderzoek te reflecteren. De 
resultaten verkregen met dit onderzoek kunnen niet worden gegeneraliseerd naar mantelzorgers, 
zorgvragers en zorgvrijwilligers die ondersteund worden door andere organisaties/stichtingen die 
zich richten op informele zorg. Met name omdat andere organisaties/stichtingen andere vormen 
van dienstverlening aanbieden of dezelfde dienstverlening op een andere manier aanbieden. 


Betrouwbaarheid 
Met dit onderzoek is gestreefd naar een betrouwbaarheid van 95%. Dit met als doel om bij 
herhaling van het onderzoek 95% kans te hebben om dezelfde uitkomsten te krijgen. Om deze 
betrouwbaarheid te behalen was het van belang om de vooraf bepaalde respons op de vragenlijst 
te halen. In tabel 3 (hoofdstuk 4) is te zien dat het aantal zorgvragers en zorgvrijwilligers 
onvoldoende was. Om deze reden kunnen er voor deze groepen geen conclusies worden 
getrokken met een betrouwbaarheid van minimaal 95%. Bij herhaling van dit onderzoek zouden 
de resultaten meer kunnen afwijken van de huidige resultaten. In vergelijking met het eerder 
uitgevoerde onderzoek door Perspekt is een dubbel zo hoge respons verkregen, namelijk 26,4% 
ten opzichte van 10,8%. De betrouwbaarheid verkregen met dit onderzoek is hiermee dus al 
aanzienlijk gestegen ten opzichte van eerder uitgevoerd onderzoek bij Stichting Evenmens.
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Reflectie op resultaten 
Wat betreft de resultaten zijn er een aantal zaken op te merken met betrekking tot de 
antwoordoptie ‘niet van toepassing’. De categorie functionele status is veelvuldig beantwoord met 
‘gelijk gebleven’ en een lager aantal respondenten heeft ‘niet van toepassing’ ingevuld. De 
bedoeling van de vraag was om ‘niet van toepassing’ aan te kruisen als de respondent niet met 
het doel uit de betreffende vraag werd ondersteund. Het lijkt erop dat dit niet zo is geïnterpreteerd 
door de respondenten, waardoor een grote groep respondenten die niet wordt ondersteund met 
het doel om de fysieke, sociale of mentale gezondheid te verbeteren ‘gelijk gebleven’ heeft 
ingevuld. In dit geval is ‘gelijk gebleven’ geen negatieve uitkomst, aangezien de functionele status 
van deze mensen al goed was en hierin dus geen verandering heeft plaatsgevonden. Hierdoor 
kan over het effect van de dienstverlening van Stichting Evenmens geen concrete conclusie 
worden getrokken. 

Bij de categorie ondersteuning werd aan de zorgvragers de volgende vraag gesteld: ‘’Komt er een 
zorgvrijwilliger langs die bij u past?’’, welke 26,2% van de zorgvragers negatief heeft beantwoord. 
De antwoordmogelijkheid ’niet van toepassing’ was niet gegeven bij deze vraag. Het is dus 
mogelijk dat zorgvragers waaraan (nog) geen vrijwilliger is gekoppeld deze vraag ook negatief 
hebben beantwoord. Aangezien de groep zorgvragers klein is, heeft het ontbreken van deze optie 
gezorgd voor een vertekend beeld van de werkelijkheid (in negatieve zin). Vraag 17 is een vraag 
die volgt op vraag 16, hierbij was ook geen optie ‘niet van toepassing’ gegeven. Wat ook een 
vertekend beeld van de werkelijkheid kan hebben gegeven bij deze vraag.


5.2 Aanbevelingen voor Stichting Evenmens
De wens van Stichting Evenmens is om dit onderzoek te kunnen herhalen. Zoals in deze discussie 

naar voren is gekomen, kent dit onderzoek een aantal beperkingen. Voor het herhalen van het 
onderzoek kunnen de volgende verbeterpunten worden doorgevoerd. Tot slot zal er geëindigd 

worden met aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van 
Stichting Evenmens.

Verbeteringen vragenlijsten 
Bij vraag 16 ‘’Komt er een zorgvrijwilliger langs die bij u past?’’ en vraag 17 ‘’Heeft u het gevoel 
dat de zorgvrijwilliger op een veilige manier met u omgaat?’’ voor de zorgvragers is het raadzaam 
de antwoordoptie ’niet van toepassing’ toe te voegen, gegeven de eerdergenoemde beperking. 
Door de optie ‘niet van toepassing’ toe te voegen en hier een korte uitleg bij te geven kan dit 
probleem opgelost worden. In de korte uitleg zal dan moeten staan dat zorgvragers niet van 
toepassing aan dienen te vinken wanneer er geen zorgvrijwilliger bij hen langs komt.

De vragen van de categorie functionele status zouden verbeterd kunnen worden door de 
toelichting toe te voegen over het gebruik van de antwoordoptie ‘niet van toepassing’. In de 
introductie van de vragenlijst is er een uitleg gegeven over het gebruik van deze antwoordoptie, 
welke herhaald zou kunnen worden bij de categorie functionele status. Deze toelichting moet 
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duidelijk maken dat de antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ ingevuld moet worden, 
wanneer het verbeteren van de functionele status niet het (afgesproken) doel van de 
ondersteuning van Stichting Evenmens is.


Herhalen van het onderzoek 
Om een hogere betrouwbaarheid binnen het onderzoek te behalen is het van belang om bij 
herhaling van dit onderzoek de respons te verhogen. Zo kan de vragenlijst zowel online als op 
papier uitgezet worden. De mensen waarvan het e-mailadres niet bekend is bij Stichting 
Evenmens kunnen op deze manier ook deelnemen aan het onderzoek. Wegens tijdgebrek zijn er 
in dit onderzoek geen papieren vragenlijsten uitgezet. Hiernaast zijn de vragenlijsten uitgezet in de 
meivakantie, tijdens deze twee weken viel de respons tegen. Na deze vakantie is er een 
herinneringsmail verstuurd, dit zorgde ervoor dat de respons werd verdrievoudigd. Hiernaast 
hebben de consulenten in de laatste week actief mensen benaderd om de vragenlijsten in te 
vullen. Ook dit had een positief effect op de respons. Daarom is het bij herhaling van dit 
onderzoek raadzaam om de consulenten vanaf het begin te stimuleren om mensen actief te 
benaderen om de vragenlijsten in te vullen.


De vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg (VPTZ) en de vriendenkring welke ook door Stichting 
Evenmens worden ondersteund, zijn niet meegenomen in dit onderzoek. De vragenlijsten zoals 
die nu zijn ontwikkeld passen niet bij deze doelgroep. Voor een herhaling van dit onderzoek 
zouden aparte delen kunnen worden ontworpen zoals nu is gedaan voor mantelzorgers, 
zorgvragers en zorgvrijwilligers voor de mensen die deelnemen aan de vriendenkring of VPTZ 
ontvangen. 


Aanbeveling voor verbetering van de dienstverlening 
Uit dit onderzoek blijkt dat Stichting Evenmens nog een aantal verbeteringen kan doorvoeren om 
de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.


Zo valt bij de categorie functionele status op dat de mantelzorgers en zorgvragers minder vaak 
een positief antwoord hebben gegeven en vaker de optie ‘gelijk gebleven’ hebben ingevuld. Het is 
mogelijk dat een groot deel van de mensen die ondersteuning ontvangt graag ondersteund zou 
willen worden om zijn/haar sociale/fysieke/mentale functioneren te verbeteren, maar dat dit op dit 
moment nog niet het geval is. Hier kan Stichting Evenmens beter op inspelen. Echter moet er wel 
rekening worden gehouden met het feit dat het bij sommige mantelzorgers/zorgvragers niet of 
nauwelijks mogelijk is om het sociale/fysieke/mentale functioneren te verbeteren door de 
complexiteit van hun problematiek. 


Ook valt bij de categorie functionele status op dat bij de vraag ‘’Door het meedoen aan 
cursussen/activiteiten voor mantelzorgers is mijn kennis en/of begrip van de problemen (ziekte) 
van mijn naaste…’’ door 127 respondenten de optie ‘’niet van toepassing’’ is ingevuld, dit zijn 
mantelzorgers die waarschijnlijk niet deelnemen aan de cursussen/activiteiten. Wellicht zitten er in 
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deze groep mantelzorgers die wel baat hebben bij cursussen/activiteiten, maar hier nog niet aan 
deelnemen. Stichting Evenmens kan deze groep actiever benaderen voor het meedoen aan deze 
cursussen/activiteiten. Hiernaast heeft 33,9% van de mantelzorgers aangegeven dat hun kennis 
en/of begrip van de problemen (ziekte) van hun naaste gelijk is gebleven. Het doel van Stichting 
Evenmens is om met de cursussen/activiteiten bij te dragen aan een toename van kennis van de 
mantelzorgers. Uit de antwoorden, verkregen uit de open vragen, komt naar voren dat het aanbod 
van cursussen/activiteiten niet altijd toereikend is. Zo heeft een mantelzorger het volgende 
aangegeven: “Misschien iets meer te organiseren die mijn interesse hebben omtrent het 
ziektebeeld van mijn partner. Geen dementie of alzheimer.” (mantelzorger) Stichting Evenmens kan 
beide punten verbeteren door meer in te spelen op de wensen van de mantelzorgers omtrent het 
vergroten van hun kennis over het ziektebeeld van hun naaste(n). 


Naast de mantelzorgers gaf 35% van de zorgvrijwilligers aan dat de cursussen en 
themabijeenkomsten die Stichting Evenmens organiseert niet van toepassing op hen is. 
Waarschijnlijk hebben zij hier niet aan deelgenomen. Het zal situatieafhankelijk zijn of het voor de 
zorgvrijwilliger nuttig is om naar themabijeenkomsten te gaan. Ook zou dit een signaal kunnen zijn 
dat niet alle zorgvrijwilligers een basiscursus hebben gevolgd. Uit de open vragen kwam een 
aantal keer naar voren dat de thema’s bij de themabijeenkomsten niet volledig passen bij wat zij 
nodig hebben: “Ook themabijeenkomsten organiseren voor vrijwilligers die bezig zijn met kinderen. 

“(zorgvrijwilliger) “Cursus aanbieden over rouw.“ (zorgvrijwilliger). Stichting Evenmens kan een 
breder aanbod van cursussen/themabijeenkomsten voor zorgvrijwilligers aanbieden en kan 
onderwerpen waar behoefte aan is in kaart brengen door dit uit te vragen onder de 
zorgvrijwilligers. Ook is het raadzaam om alle zorgvrijwilligers een basiscursus te laten volgen [37]. 


Een ander punt waarop Stichting Evenmens haar dienstverlening kan verbeteren is bij het 
uitvoeren van evaluaties onder zorgvragers en zorgvrijwilligers. 22% van de zorgvragers heeft 
aangegeven dat zij het aantal evaluatiemomenten onvoldoende vinden. 11% van de 
zorgvrijwilligers deelt deze mening. Geadviseerd wordt om minimaal eens per jaar een 
evaluatiegesprek te voeren [37]. Wanneer er net een koppeling heeft plaatsgevonden is het 
raadzaam om dit vaker te doen. 


26,2% van de zorgvragers heeft aangeven dat de zorgvrijwilliger die bij hen langskomt niet 
helemaal of helemaal niet bij hen past. Voor Stichting Evenmens is dit een signaal dat er tijdens 
de koppeling beter gelet kan worden op gelijkenissen tussen de zorgvrager en de zorgvrijwilliger. 
Er wordt geadviseerd om profielen op te stellen van beide partijen en deze te matchen op grond 
van gelijkenissen [37]. Wanneer er gedurende het proces toch blijkt dat de zorgvrager en 
zorgvrijwilliger niet bij elkaar passen, zal dit naar voren moeten komen tijdens een 
evaluatiemoment. Dit signaal laat nogmaals het belang van de evaluatiemomenten zien.  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Hoofdstuk 6 conclusie en aanbevelingen 

Het doel van dit onderzoek was om de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens in 
kaart te brengen. De voornaamste beperking die uit het onderzoek naar voren is gekomen betreft 
de representativiteit van de geïncludeerde populatie. De representativiteit kent enkele 
beperkingen omtrent het ontbreken van informatie over het geslacht in de totale populatie 
mantelzorgers en zorgvragers en de gemeente waarin vrijwilligers werkzaam/woonachtig zijn. De 
mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers onder de zestien jaar zijn geëxcludeerd, waardoor 
de resultaten representatief zijn voor de populatie mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers 
boven de zestien jaar. Gegeven de beperkingen genoemd in de interpretatie van de resultaten, 
worden de conclusies in dit hoofdstuk getrokken. 


De resultaten geven een antwoord op de onderzoeksvraag: ‘’Wat is de kwaliteit van de 
dienstverlening van Stichting Evenmens volgens de perceptie van mantelzorgers, zorgvrijwilligers 
en zorgvragers binnen zeven gemeenten waarin Stichting Evenmens werkzaam is?’’. 
Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens over 
het algemeen goed is. De meeste indicatoren worden door 80% tot 100% van de respondenten 
positief beoordeeld. 

De rapportcijfers over de algehele tevredenheid van Stichting Evenmens verschillen ten opzichte 
van het eerder uitgevoerde tevredenheidsonderzoek in 2015. De mantelzorgers beoordelen 
Stichting Evenmens nu met een 8, dit was drie jaar geleden een 7,2. De zorgvragers beoordelen 
de organisatie nu met een 7,5 waarbij ze de organisatie drie jaar geleden een 7,8 gaven. De 
zorgvrijwilligers hebben Stichting Evenmens met een 8,1 beoordeeld, wat 0,1 hoger is dan drie 
jaar geleden toen beoordelen zij de organisatie met een 8. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 
de mantelzorgers en zorgvragers een positieve verandering ervaren in hun kwaliteit van leven na 
de ondersteuning van Stichting Evenmens. 


Een aantal indicatoren zijn door minder dan 80% van de respondenten positief beoordeeld, deze 
worden hieronder weergegeven. 

40,4% van de mantelzorgers gaf aan dat hij/zij niet meer (weer) kon werken sinds de 
ondersteuning van Stichting Evenmens. 33,9% van de mantelzorgers ervaart geen verandering in 
de kennis en/of begrip over de problemen (ziekte) van zijn/haar naaste(n) door deel te nemen aan 
themabijeenkomsten of cursussen. 

Ook door de groep zorgvragers zijn enkele indicatoren minder positief beoordeeld. Zo vindt 
21,9% van de zorgvragers het informatieaanbod via website, folders, nieuwsbrief, spreekuur, etc. 
onvoldoende. Daarnaast was 26,2% van de zorgvragers ontevreden over de koppeling met de 
zorgvrijwilligers. 37,5% van de zorgvragers vond dat er geen hulp is geweest vanuit Stichting 
Evenmens bij de afstemming met formele zorg. Tot slot vond 32,7% van de zorgvragers het aantal 
evaluatiemomenten onvoldoende. 
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De categorie functionele status is, zoals beschreven in de discussie, anders te beschouwen dan 
de andere categorieën gegeven de misinterpretatie van de optie ‘niet van toepassing’. >27,3% 
van de mantelzorgers en zorgvragers heeft ‘gelijk gebleven’ ingevuld bij deze categorie. Door de 
misinterpretatie van de optie ‘niet van toepassing’ kan gelijk gebleven niet als een negatieve 
uitkomst worden beschouwd. Ook kan hierdoor over het effect van de dienstverlening van 
Stichting Evenmens geen concrete conclusie worden getrokken. 


Van de mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers hebben de zorgvrijwilligers de vragen het 
meest positief beantwoord. Op vrijwel alle vragen heeft minder dan 5,5% van de zorgvrijwilligers 
een negatief antwoord gegeven.


Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Vervolgonderzoek zou verder in kunnen gaan op het ontwikkelen van een scoresysteem voor 
kwaliteit, kwalitatief onderzoek naar verbeterpunten en het meer inzichtelijk maken van het effect 
van de dienstverlening. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. 


De gehele kwaliteit van de dienstverlening van Stichting Evenmens zou in een eindscore 
uitgedrukt kunnen worden, hiervoor zou een scoresysteem ontwikkeld moeten worden. In een 
onderzoek moet dan achterhaald worden welke indicatoren eventueel onderling samenhangen en 
of alle indicatoren even zwaar zouden moeten wegen. Als inzichtelijk is hoe zwaar de indicatoren 
wegen en welke onderling samenhangen, kan een score worden toegekend aan alle vragen om 
vervolgens tot een eindscore te komen. Met deze eindscore zou dan de waarde van de gehele 
kwaliteit kunnen worden uitgedrukt. 


Dit kwantitatieve onderzoek brengt enkel de stand van zaken in kaart betreffende de kwaliteit. Het 
is niet mogelijk om de redenen te achterhalen waarom mensen een bepaald onderdeel van de 
dienstverlening van Stichting Evenmens positief of negatief hebben beoordeeld. Een kwalitatief 
onderzoek zou deze redenen kunnen achterhalen. Met deze kwalitatieve informatie kan er 
nauwkeuriger ingespeeld worden op verbeteringen in het beleid en de uitvoering van de 
dienstverlening door Stichting Evenmens. 


Gebleken is dat functionele status een aparte categorie is waarbij wellicht meer vragen nodig zijn 
over het sociaal, mentaal en fysiek functioneren om het daadwerkelijke effect van de 
dienstverlening van Stichting Evenmens te kunnen meten. Verbeteringen in het functioneren zijn 
lastiger waar te nemen of te bereiken dan andere aspecten van de dienstverlening. Door deze 
aspecten uit te splitsen in meer gedetailleerde vragen kan nauwkeuriger in kaart gebracht worden 
wat het effect van de dienstverlening is op mantelzorgers en zorgvragers.  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Bijlage 1 Definitieve indicatorenlijst
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Bijlage 2 Definitieve vragenlijst

Inleiding 
Geachte heer of mevrouw, 

Om de dienstverlening voor u (als klant van Evenmens) te verbeteren, wil Stichting Evenmens 
informele zorg voor elkaar (verder genoemd als Evenmens) een onderzoek uitvoeren naar hoe 
Evenmens presteert. Evenmens was voorheen ook wel bekend als Stichting Vrijwillige Thuiszorg 
Overijssel. 
U kunt aan dit onderzoek bijdragen door een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de 
vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren. Door hier te klikken opent u de vragenlijst. 
De antwoorden die u geeft zijn anoniem en zullen worden verwerkt in een verslag. 

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst dan kunt u op 3, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 
22, 23 en 24 mei tussen 10:00 uur en 15:00 uur langskomen op het kantoor van Evenmens. Het 
adres hiervan is Constantijnstraat 32a in Nijverdal (achterkant van het gemeentehuis). U kunt 
ook contact opnemen met de medewerkers van Evenmens voor hulp bij het invullen van de 
vragenlijst. 
Bij vragen over de vragenlijst kunt u ook mailen naar b.veneberg@student.utwente.nl of bellen 
naar 06-11524410. 

Graag willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage aan het onderzoek, daarom zullen er drie 
taarten worden verloot onder alle deelnemers. Wilt u kans maken op een taart, vul dan aan het 
eind van de vragenlijst uw e-mailadres/telefoonnummer in (uw gegevens zijn dan niet meer 
anoniem). 

Met vriendelijke groet, 

Bram Veneberg, Doorle Veltheer en Ellen ten Kate 
Studenten Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente 
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Instructie in Qualtrics:  
Na deze inleiding volgt de vragenlijst over uw ervaringen met Stichting Evenmens. 

Opmerken voor het invullen van de vragenlijst: 
- Bij iedere vraag staat een aantal mogelijke antwoorden, kies het antwoord dat volgens u het 

beste is. 
- Als u verschillende ervaringen heeft, bijvoorbeeld een goede en slechte ervaring, neem dan 

een gemiddelde hiervan. 
- Het is niet mogelijk meer dan één antwoord aan te kruisen, behalve bij de laatste vraag. 
- Soms is het mogelijk bij een antwoord iets zelf in te vullen, typ dit dan in het vak onder de 

vraag. 
- Het kan voorkomen dat er vragen in staan over de ondersteuning waar u geen gebruik van 

maakt of niet mee te maken heeft. Kies dan de antwoordoptie 'niet van toepassing'.      
- U kunt pas naar de volgende vraag, als de vorige vraag is ingevuld. 

Vragenlijst algemeen 

Nr. Vragen Antwoordmogelijkhed
en

Codeboek

1. Bent u een man of een 
vrouw?

●Man 
●Vrouw 
●Dit wens ik niet in 
te vullen

Man = 1 
Vrouw = 2 
Dit wens ik… = 3

2. Wat is uw leeftijd (in 
jaren)?

●Zelf in te vullen

3. Bent u een zorgvrager, 
zorgvrijwilliger of 
mantelzorger? 

Allemaal: Als u 
bijvoorbeeld 
mantelzorger én 
zorgvrijwilliger bent, 
kiest u het antwoord 
waarbij u de meeste 
ondersteuning ontvangt 
van Evenmens. 

Allemaal: U bent een 
zorgvrager als er een 
zorgvrijwilliger bij u langs 
komt (of gaat komen).

●Mantelzorger 
●Zorgvrager 
●Zorgvrijwilliger

Mantelzorger = 1 
Zorgvrager = 2 
Zorgvrijwilliger = 3
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4. MZ & ZV: In welke 
gemeente woont u? 

VR: In welke gemeente 
doet u vrijwilligerswerk?

●Hellendoorn 
●Olst-Wijhe 
●Ommen 
●Raalte 
●Rijssen-Holten 
●Twenterand 
●Wierden 
●Anders 
namelijk….

Hellendoorn = 1 
Olst-Wijhe = 2 
Ommen = 3 
Raalte = 4 
Rijssen-Holten = 5 
Twenterand = 6 
Wierden = 7 
Anders namelijk…. =8

5. MZ & ZV: Wanneer was 
de laatste keer dat u 
gebruik heeft gemaakt 
van de dienstverlening 
van Evenmens? 

VR: Wanneer was de 
laatste keer dat u 
gebruik heeft gemaakt 
van de ondersteuning 
van Evenmens?

●In het afgelopen 
jaar 
●Tussen de 1 en 5 
jaar geleden 
●Meer dan 5 jaar 
geleden 
●MZ: Ik maak geen 
gebruik van de 
dienstverlening, ik 
ontvang alleen de 
nieuwsbrief en/of het 
mantelzorgcomplime
nt

In het afgelopen jaar = 1 
Tussen de 1 en 5 jaar 
geleden = 2 
Meer dan 5 jaar geleden = 
3 
MZ: Ik maak geen gebruik 
van de dienstverlening, ik 
ontvang alleen de 
nieuwsbrief en/of het 
mantelzorgcompliment = 
4

6. MZ & ZV: Hoe vaak 
maakt(e) u, over de 
periode van een jaar, 
gebruik van de 
dienstverlening van 
Evenmens? 

VR: Hoe vaak maakt(e) 
u, over de periode van 
een jaar, gebruik van de 
ondersteuning van 
Evenmens?

●Wekelijks 
●Maandelijks 
●Eens in de drie 
maanden 
●Eens in de zes 
maanden 
●Eén keer in het 
jaar 
●Niet van 
toepassing

Wekelijks = 1 
Maandelijks = 2 
Eens in de drie maanden 
= 3 
Eens in de zes maanden 
= 4 
Eén keer in het jaar = 5 
Niet van toepassing = 6

7. MZ & ZV: Heeft 
Evenmens snel genoeg 
op uw 
ondersteuningsvraag 
gereageerd?   

VR: Heeft Evenmens 
snel genoeg op uw 
aanvraag voor 
vrijwilligerswerk 
gereageerd?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal= 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing= 5
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8. Zijn de medewerkers 
van Evenmens volgens 
u deskundig? 

ZV: Het gaat hierbij niet 
om de zorgvrijwilliger die 
bij u langs komt, maar 
bijvoorbeeld om de 
contactpersoon van 
Evenmens. 

Allemaal: 
Deskundigheid is het 
hebben van veel kennis, 
ervaring en 
vaardigheden om u te 
helpen.

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4

9. Worden de gemaakte 
afspraken tussen u en 
Evenmens duidelijk op 
papier gezet? 

VR: Bijvoorbeeld in de 
vorm van een 
vrijwilligerscontract 

MZ: Bijvoorbeeld in de 
vorm van een contract 

ZV: Bijvoorbeeld in de 
vorm van een 
koppelingsovereenkoms
t

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

10. Komt Evenmens de 
gemaakte afspraken na?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

11. Wat vindt u van de 
bereikbaarheid van 
Evenmens via mail en 
telefoon?

●Uitstekend 
●Goed 
●Matig 
●Slecht 
●Niet van 
toepassing

Uitstekend = 1 
Goed = 2 
Matig = 3 
Slecht= 4 
Niet van toepassing = 5
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12. Hoe ervaart u het 
contact met de 
medewerkers van 
Evenmens? 

ZV: Het gaat hierbij niet 
om de zorgvrijwilliger die 
bij u langs komt, maar 
bijvoorbeeld om de 
contactpersoon van 
Evenmens.

●Zeer prettig 
●Prettig 
●Onprettig 
●Zeer onprettig 
●Niet van 
toepassing

Zeer prettig = 1 
Prettig = 2 
Onprettig = 3 
Zeer onprettig = 4 
Niet van toepassing = 5

13. Voelt u zich begrepen 
door de medewerkers 
van Evenmens? 

ZV: Het gaat hierbij niet 
om de zorgvrijwilliger die 
bij u langs komt, maar 
bijvoorbeeld om de 
contactpersoon van 
Evenmens. 

Allemaal: U kunt zich 
begrepen voelen op 
verschillende manieren; 
u krijgt het gevoel dat u 
ertoe doet en/of dat de 
medewerkers naar u 
luisteren.

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

14. Wat vindt u van het 
informatieaanbod van 
Evenmens? 

Allemaal: 
informatieaanbod in de 
vorm van bijvoorbeeld: 
folders, nieuwsbrieven, 
(gemeenten) website(s) 
en het spreekuur

●Uitstekend 
●Goed 
●Matig 
●Slecht 
●Niet van 
toepassing

Uitstekend = 1 
Goed = 2 
Matig = 3 
Slecht= 4 
Niet van toepassing = 5

15. Sluit de ondersteuning 
van Evenmens aan bij 
wat u nodig heeft?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5
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Vragenlijst mantelzorger 

Nr. Vragen Antwoordmogelijkhe
den

Codeboek

16. Wordt u geholpen door 
Evenmens in het maken 
van afspraken met 
andere 
(zorg)professionals? 

(Zorg)Professionals zijn 
bijvoorbeeld de 
medewerkers van de 
thuiszorg, dagbesteding 
en/of Wmo-loket/
zorgloket.

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet 
helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

17. Door het meedoen aan 
cursussen/activiteiten 
voor mantelzorgers, is 
mijn kennis en/of begrip 
van de problemen 
(ziekte) van mijn 
naaste…. 

Onder naaste wordt 
bijvoorbeeld verstaan: 
partner, familielid of 
vriend 

Voorbeelden van 
cursussen/activiteiten 
voor mantelzorgers zijn: 

●Cursus voor 
omgaan met 
dementie 
●Lotgenotencontact 
●Alzheimercafé/
alzheimertrefpunt 
●Autisme Belevings 
Circuit (ABC)

●Sterk toegenomen 
●Toegenomen 
●Gelijk gebleven 
●Afgenomen 
●Sterk afgenomen 
●Niet van 
toepassing

Sterk toegenomen = 1 
Toegenomen = 2 
Gelijk gebleven = 3 
Afgenomen = 4 
Sterk afgenomen = 5 
Niet van toepassing = 6

18. De hoeveelheid (sociale) 
activiteiten die ik met 
anderen onderneem zijn 
door de ondersteuning 
van Evenmens…

●Sterk toegenomen 
●Toegenomen 
●Gelijk gebleven 
●Afgenomen 
●Sterk afgenomen 
●Niet van 
toepassing

Sterk toegenomen = 1 
Toegenomen = 2 
Gelijk gebleven = 3 
Afgenomen = 4 
Sterk afgenomen = 5 
Niet van toepassing = 6
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19. Door de ondersteuning 
van Evenmens zijn de 
emotionele lasten die ik 
ervaar.... 

Bij emotionele lasten kunt 
u denken aan stress, 
verdriet, boosheid en 
angst veroorzaakt door 
een bepaalde situatie

●Sterk afgenomen 
●Afgenomen 
●Gelijk gebleven 
●Toegenomen 
●Sterk toegenomen 
●Niet van 
toepassing

Sterk toegenomen = 1 
Toegenomen = 2 
Gelijk gebleven = 3 
Afgenomen = 4 
Sterk afgenomen = 5 
Niet van toepassing = 6

20. Door de ondersteuning 
van Evenmens is de 
lichamelijke belasting die 
ik ervaar…. 

Bij lichamelijke belasting 
kunt u denken aan 
(pijn)klachten, zoals 
rugpijn die worden 
veroorzaakt door het 
zorgen voor uw naaste.

●Sterk afgenomen 
●Afgenomen 
●Gelijk gebleven 
●Toegenomen 
●Sterk toegenomen 
●Niet van 
toepassing

Sterk toegenomen = 1 
Toegenomen = 2 
Gelijk gebleven = 3 
Afgenomen = 4 
Sterk afgenomen = 5 
Niet van toepassing = 6

21. Kunt u door de hulp van 
Evenmens weer (meer) 
werken?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet 
helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 4 
Nee, totaal niet = 5 
Niet van toepassing = 6

22. Heeft u het gevoel dat u 
na de ondersteuning van 
Evenmens zelfstandig(er) 
verder kunt?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet 
helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van 
toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

23. Voordat ik werd 
ondersteund door 
Evenmens gaf ik mijn 
leven het cijfer…. 
Op een schaal van 1 tot 
10, waarbij 1 = zeer 
slecht tot 10 = zeer goed

●Cijfer invullen

24. Sinds ik word 
ondersteund door 
Evenmens geef ik mijn 
leven het cijfer… 
Op een schaal van 1 tot 
10, waarbij 1 = zeer 
slecht tot 10 = zeer goed

●Cijfer invullen
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25. Welk cijfer zou u 
Evenmens geven? 
Op een schaal van 1 tot 
10, waarbij 1 = zeer 
slecht tot 10 = zeer goed

●Cijfer invullen

26. Wat kan Evenmens doen 
om dit cijfer met 1 punt te 
verhogen?

●Open vraag

27. Wilt u nog iets kwijt over 
de dienstverlening van 
Evenmens?

●Nee 
●Ja, namelijk...

Nee = 1 
Ja, namelijk…. = 2

28. Wilt u kans maken op 
een taart? Vul dan hier 
uw telefoonnummer of 
mailadres in. Wilt u dat 
Evenmens contact met u 
opneemt naar aanleiding 
van deze vragenlijst? 
Dan kunt u dat 
aangeven.

●Ja, ik wil kans 
maken op een taart, 
mijn 
telefoonnummer of 
mailadres is…. 
●Ja, ik wil graag 
dat er contact met 
mij wordt 
opgenomen door 
Evenmens, mijn 
telefoonnummer of 
mailadres is… 
●Nee

Ja, taart = 1 
Ja, contact = 2 
Nee = 3
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Vragenlijst zorgvrager 

Nr. Vragen Antwoordmogelijkhede
n

Codeboek

16. Komt er een 
zorgvrijwilliger langs 
die bij u past? 

Rekening gehouden 
met de door u 
aangegeven 
interesses/kenmerken

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4

17. Heeft u het gevoel dat 
de zorgvrijwilliger op 
een veilige manier 
met u omgaat? 

Onder veiligheid kan 
worden verstaan dat 
de zorgvrijwilliger kan 
omgaan met 
bijvoorbeeld 
lichamelijke-, mentale- 
en/of 
gedragsproblemen. 
Maar ook dat u zich 
prettig voelt in de 
buurt van de 
vrijwilliger als jullie 
dingen ondernemen.

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4

18. Was de informatie die 
u heeft gekregen over 
de hulp die Evenmens 
kan bieden duidelijk?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

19. Wordt u geholpen 
door Evenmens in het 
maken van afspraken 
met andere 
(zorg)professionals? 

(Zorg)Professionals 
zijn bijvoorbeeld de 
medewerkers van de 
thuiszorg, 
dagbesteding en/of 
Wmo-loket/zorgloket.

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5
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20. Met de inzet van een 
zorgvrijwilliger door 
Evenmens is het 
aantal activiteiten dat 
ik onderneem…

●Sterk toegenomen 
●Toegenomen 
●Gelijk gebleven 
●Afgenomen 
●Sterk afgenomen 
●Niet van toepassing

Sterk toegenomen = 1 
Toegenomen = 2 
Gelijk gebleven = 3 
Afgenomen = 4 
Sterk afgenomen = 5 
Niet van toepassing = 6

21. De hoeveelheid 
(sociale) contacten die 
ik met anderen heb 
zijn door de inzet van 
een zorgvrijwilliger…

●Sterk toegenomen 
●Toegenomen 
●Gelijk gebleven 
●Afgenomen 
●Sterk afgenomen 
●Niet van toepassing

Sterk toegenomen = 1 
Toegenomen = 2 
Gelijk gebleven = 3 
Afgenomen = 4 
Sterk afgenomen = 5 
Niet van toepassing = 6

22. Sinds de hulp van een 
zorgvrijwilliger is de 
emotionele belasting 
die ik ervaar…. 

Bij emotionele 
belasting kunt u 
denken aan stress, 
verdriet, boosheid en 
angst veroorzaakt 
door een bepaalde 
situatie

●Sterk afgenomen 
●Afgenomen 
●Gelijk gebleven 
●Toegenomen 
●Sterk toegenomen 
●Niet van toepassing

Sterk toegenomen = 1 
Toegenomen = 2 
Gelijk gebleven = 3 
Afgenomen = 4 
Sterk afgenomen = 5 
Niet van toepassing = 6

23. Vindt u het aantal 
evaluatiemomenten 
met een medewerker 
van Evenmens 
voldoende? 

Met een 
evaluatiemoment 
wordt bedoeld: een 
telefoontje, mail of 
gesprek met een 
medewerker van 
Evenmens over hoe 
het gaat.

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

24. Ervaart u de 
evaluatiemomenten 
als nuttig?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5
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25. Voordat ik werd 
geholpen door 
Evenmens gaf ik mijn 
leven het cijfer…. 

Op een schaal van 1 
tot 10, waarbij 1 = 
zeer slecht tot 10 = 
zeer goed

●Cijfer invullen

26. Sinds ik word 
geholpen door 
Evenmens geef ik 
mijn leven het cijfer…. 
Op een schaal van 1 
tot 10, waarbij 1 = 
zeer slecht tot 10 = 
zeer goed

●Cijfer invullen

27. Welk cijfer zou u 
Evenmens geven? 
Op een schaal van 1 
tot 10, waarbij 1 = 
zeer slecht tot 10 = 
zeer goed

●Cijfer invullen

28. Wat kan Evenmens 
doen om dit cijfer met 
1 punt te verhogen?

●Open vraag

29. Wilt u nog iets kwijt 
over de ondersteuning 
van Evenmens?

●Nee 
●Ja, namelijk...

Nee = 1 
Ja, namelijk… = 2

30. Wilt u kans maken op 
een taart? Vul dan 
hier uw 
telefoonnummer of 
mailadres in. 
Wilt u dat Evenmens 
contact met u 
opneemt naar 
aanleiding van deze 
vragenlijst? Dan kunt 
u dat aangeven.

●Ja, ik wil kans 
maken op een taart, 
mijn telefoonnummer 
of mailadres is…. 
●Ja, ik wil graag dat 
er contact met mij 
wordt opgenomen 
door Evenmens, mijn 
telefoonnummer of 
mailadres is… 
●Nee

Ja, taart = 1 
Ja, contact = 2 
Nee = 3
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Vragenlijst zorgvrijwilliger 

Nr. Vragen Antwoordmogelijkheden Codeboek

16. Bent u gekoppeld aan 
een zorgvrager die bij u 
past? 

Koppeling gedaan op 
basis van de door u 
aangegeven interesses/
kenmerken

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4

17. Sluit de informatie die u 
krijgt tijdens de 
cursussen/
themabijeenkomsten 
aan bij uw 
vrijwilligerswerk?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

18. Heeft Evenmens u 
voldoende ondersteund 
om voorbereid naar de 
zorgvrager te gaan? 

Voldoende voorbereid 
op het gebied van 
regels, verplichtingen 
en veiligheid

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

19. Vindt u het aantal 
evaluatiemomenten met 
een medewerker van 
Evenmens voldoende? 

Met een 
evaluatiemoment wordt 
bedoeld: een 
telefoontje, mail of 
gesprek met een 
medewerker van 
Evenmens over hoe het 
gaat.

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

20. Ervaart u de 
evaluatiemomenten als 
nuttig?

●Ja, volledig 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet 
●Niet van toepassing

Ja, volledig = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4 
Niet van toepassing = 5

21. Haalt u voldoening uit 
uw vrijwilligerswerk?

●Ja, heel veel 
●Ja, enigszins 
●Nee, niet helemaal 
●Nee, totaal niet

Ja, heel veel = 1 
Ja, enigszins = 2 
Nee, niet helemaal = 3 
Nee, totaal niet = 4
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Einde vragenlijst 

Dankwoord 
De vragenlijst is nu verzonden. 
Namens Evenmens hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Heeft u aangegeven 
dat u graag contact wil met Evenmens naar aanleiding van de vragenlijst, zal u binnenkort 
gebeld of gemaild worden. 

22. Welk cijfer zou u 
Evenmens geven? 
Op een schaal van 1 tot 
10, waarbij 1 = zeer 
slecht tot 10 = zeer 
goed

●Cijfer invullen

23. Wat kan Evenmens 
doen om dit cijfer met 1 
punt te verhogen?

●Open vraag

24. Wilt u nog iets kwijt over 
de ondersteuning van 
Evenmens?

●Nee 
●Ja, namelijk...

Nee = 1 
Ja, namelijk = 2

25. Wilt u kans maken op 
één van de taarten die 
worden verloot? Vul dan 
hier uw telefoonnummer 
of mailadres in. Wilt u 
dat Evenmens contact 
met u opneemt naar 
aanleiding van deze 
vragenlijst? Dan kunt u 
dat aangeven.

●Ja, ik wil kans maken 
op de taart, mijn 
telefoonnummer of 
mailadres is…. 
●Ja, ik wil graag dat er 
contact met mij wordt 
opgenomen door 
Evenmens, mijn 
telefoonnummer of 
mailadres is… 
●Nee

Ja, taart = 1 
Ja, contact = 2 
Nee = 3
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Bijlage 3 Representativiteit  
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