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Participatiemaatschappij drukt zwaarder op
schouders vrouw
Ook een meerderheid van de mannen denkt er zo over
In essentie vindt driekwart van de mantelzorgers dat zowel mannen als
vrouwen moeten bijdragen in de zorg voor een ander. Echter, in de praktijk
denkt 86% van de vrouwen dat de participatiemaatschappij voor een
onevenredig deel op hun schouders terecht komt. Van de mannen denkt 53% er
net zo over. Dit blijkt uit Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo, ter
voorbereiding op de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’ die
vanmiddag in Den Haag wordt georganiseerd. Minister Jet Bussemaker (OCW)
zal tijdens de expertmeeting een eerste reactie geven op de resultaten.
Een belangrijke vraag tijdens de expertmeeting is: pakken de veranderingen in de zorg
verschillend uit voor mannen en vrouwen? Om hier meer inzicht in te krijgen legde Mezzo
mantelzorgers diverse stellingen voor. Van de mantelzorgende mannen is 83% tevreden
over de verdeling van de zorgtaken in uren tussen mannen en vrouwen. Van de
mantelzorgende vrouwen is slechts 53% daarover tevreden. Wat verder opvalt is dat
vrouwelijke mantelzorgers vinden dat van hen meer wordt verwacht door:
 familie (69%)
 gemeenten (49%)
 zorgprofessionals (46%)
Gemeenten kunnen hierop inspelen. Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: “Tijdens een
keukentafelgesprek met een vrouwelijke mantelzorger kan bijvoorbeeld ook eens
gevraagd worden of zij de zorg ook kan delen met een/haar man. Op deze manier wordt
de gedachte dat er eerder naar vrouwen wordt gekeken doorbroken.”
Volhoudtijd
Daarnaast wordt met zo’n vraag überhaupt de optie besproken om de zorg te delen met
meerdere mantelzorgers. In zijn algemeenheid valt op dat het delen van zorg met
meerdere mantelzorgers nog lastig is, zowel voor vrouwen als mannen. 65% van de
respondenten deelt de zorg niet met andere mantelzorgers. Terwijl de zorg delen de
‘volhoudtijd’ juist verlengt.
Expertmeeting
Tijdens de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’ delen onderzoekers,
belangengroepen en vertegenwoordigers van gemeenten hun kennis en ervaringen. Het
doel is de situatie rond de verdeling van zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen
concreet te benoemen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen. Gemeenten
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, zowel via de uitvoering van de Wmo als bij de
geleiding naar werk volgens de Participatiewet. De expertmeeting wordt georganiseerd
door de Nederlandse Vrouwen Raad, Atria, Mezzo en Movisie.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over dit persbericht of de resultaten van het Nationaal
Mantelzorgpanel kunt u contact opnemen met Fleur Kusters persvoorlichter Mezzo, via 06
15 52 54 42 of f.kusters@mezzo.nl
Voor meer informatie over de expertmeeting kunt u contact opnemen met Sandra Boes,
communicatie Nederlandse Vrouwen Raad, via 06 301 458 63 of s.boes@de-nvr.nl
Nationaal Mantelzorgpanel
In mei 2015 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als
onderwerp “Mantelzorg en gender”. De peiling werd ingevuld door 476 respondenten.
Met het Nationaal Mantelzorgpanel wil Mezzo behoeften en meningen van mantelzorgers
over actuele vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per jaar
bevraagd. Zie voor meer informatie: www.mezzo.nl/resultaten
De feiten over mantelzorg en vrijwilligerszorg
- Iemand met mantelzorgtaken zorgt minstens acht uur per week en/of voor een
periode van minimaal drie maanden voor een chronische zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende naaste.
- Nederland telt 3,5 miljoen mensen die hulp geven aan een hulpbehoevende of
zieke partner, kind, ander familielid, vriend of buur.
- 2,6 miljoen mantelzorgers verlenen intensief en/of langdurig hulp
- 450.000 mantelzorgers zijn zwaar of overbelast als gevolg van hun
mantelzorgtaken
- In Nederland zijn 420.000 vrijwilligers actief in de zorg. 25.000 mensen zijn
vrijwilliger voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg, Vriendendienst of
Georganiseerde Burenhulp
- Zij helpen naar schatting 34.500 hulpbehoevenden en mantelzorgers
Mezzo
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg richt zich samen
met haar ruim 330 regionale en lokale lidorganisaties op belangenbehartiging en
ondersteuning van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

