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In april en mei 2022 is een onderzoek uitgevoerd onder panelleden van Rheden Spreekt over
mantelzorg, voorzieningen voor vrijwilligerswerk, buurtwerk en een algemene ondersteuning
voor (oudere) inwoners van de gemeente. In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten
van het onderzoek weergegeven en deelt de gemeente wat zij met de resultaten gaat doen.

Mantelzorg
Ja

26%

74%

Hoeveel uur per week gemiddeld
zorgt u voor een naaste?

40%

Minder dan 1 tot 3 jaar

Zorgt u voor
een naaste in
uw
omgeving
die hulp
nodig heeft?

Nee

Hoe lang zorgt u al voor een
naaste?

23%

3 tot 5 jaar
5 of meer dan 5 jaar

37%

Minder dan 1 uur per
week – 10 uur per week
10-20 uur per week

12%

20 uur per week of meer

12%

Voor wie zorgt u? Top 3:
Ouder (schoon-, stief-, pleeg-) 42%
Vriend(in), kennis collega

19%

Buurvrouw of -man

18%

Hoe zwaar is het geven van de
zorg aan uw naaste(n) voor uzelf?

Waarbij helpt u uw naaste?

71%

Emotionele steun/ luisterend oor

61%

Verplaatsen buitenshuis
Huishoudelijke taken

54%

Administratie

54%

28%

28%

45%

Neutraal
(Helemaal) niet zwaar

Welke hulp en ondersteuning zou u Indien behoefte aan
helpen als mantelzorger? Top 3:
ondersteuning:

Praktische hulp Ondersteuning
bij regeltaken

28%

(Heel erg) zwaar

7% Persoonlijke
verzorging

2019
28%

76%

Welke hulp en ondersteuning krijgt u
als mantelzorger? Top 3:

Financiële
tegemoetkomingen

Praktische hulp

Materiële hulp

Ondersteuning bij
regeltaken

22%

10%

10%

8%

35% heeft geen behoefte aan hulp en ondersteuning

67% krijgt geen hulp en ondersteuning

Vrijwilligerswerk
Ja

46%

43%

47%

Minder dan 1 uur per
week – 10 uur per week

Verricht u
vrijwilligers
werk?

Nee

Ervaart u wel eens knelpunten
bij het vrijwilligerswerk?

Hoeveel uur per week doet u
aan vrijwilligerswerk?

10-20 uur per week

54

20 uur per week of
meer

%

87%

47%

49%
49%

8%

10%

4%

Nee, nooit of bijna nooit
Af en toe

3%

Ja, regelmatig of vaak

Welke knelpunten ervaart u? Top 5:

Kan het moeilijk
combineren met mijn
andere verplichtingen

Weinig tijd voor
mezelf

Zit er aan vast/
zo’n verplichting

Emotionele
belasting

Lichamelijke
belasting

56%

31%

29%

27%

19%

Welke hulp en ondersteuning zou u
helpen als vrijwilliger? Top 3:
18%

Hulp bij het
zoeken van
vrijwilligers

Welke hulp en ondersteuning krijgt u
als vrijwilliger? Top 3:

Financiële
Cursussen/
tegemoetkoming/
scholing
onkostenvergoeding

2019
20%

17%

17%

Cursussen/
scholing

8%

Advies en
Financiële
begeleiding door tegemoetkoming/
een professional onkostenvergoeding

4%

3%

57% krijgt geen hulp en ondersteuning

Buurtwerk
Hoe beoordeelt u de mate waarin uw
buurtbewoners omzien naar elkaar?
8%

46%

(Zeer) slecht
Niet goed, niet slecht
(Zeer) goed

36%

10%

Heeft u het afgelopen jaar een initiatief opgezet
of uitgevoerd in uw eigen buurt of omgeving?
(Nog) nooit een initiatief opgezet
of aan meegewerkt

59%

Wel overwogen, maar niet gedaan

7%

Meegewerkt aan een initiatief van
een andere inwoner

21%

Zelf een initiatief uitgevoerd

12%

Weet ik niet/geen mening
77% heeft geen ondersteuning gehad bij het
opzetten of uitvoeren van initiatieven. 23% heeft
wel ondersteuning gehad.

Algemene ondersteuning voor (oudere) inwoner
Ervaart u belemmeringen om deel te
nemen aan activiteiten buitenshuis?

Nee

82%

Over het algemeen
zoeken inwoners hulp in
het eigen netwerk

Heeft u op dit moment behoefte
aan hulp of ondersteuning?

Weet u waar u de hulp of
ondersteuning kunt aanvragen?

Ja
10%

Nee
36%

Ja
64%

Nee
90%

Top 3 meest bekende initiatieven
% bekend
mee
18%

Top 3 minst bekende initiatieven
% bekend mee

Humanitas

Dorpshuis,
buurthuis,
inloophuis

Jongerenwerker

Klantcoaches
Incluzio Rheden

2019
86%

84%

58%

24%

Boodschappen- Dorpscoaches
service
Incluzio Rheden

23%

23%

Wat gebeurt er met de resultaten?
Het onderzoek is gericht op vrijwilligerswerk, mantelzorg, buurtwerk en algemene ondersteuning
voor (oudere) inwoners. De gemeente Rheden heeft hiervoor, vaak samen met inwoners,
voorzieningen ingericht om inwoners te helpen zichzelf te redden. En ook om het makkelijker te
maken anderen te helpen. Met het geven van uw mening helpt u ons om de beste keuzes te
maken. De gemeente gebruikt de uitkomsten voor het verbeteren van de voorzieningen. Met uw
hulp kunnen we in een vroeg stadium meningen peilen en kennis verzamelen. Wij bedanken u
daarom van harte dat u als inwoner van de gemeente Rheden heeft willen deelnemen aan het
onderzoek.

www.rhedenspreekt.nl

