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Geacht College, 

 

De Wmo- en Jeugdadviesraad Schagen (WJAS) is verzocht advies uit te brengen over de 

Evaluatie mantelzorgbeleid 2017. 

 

De Evaluatie mantelzorgbeleid is voor een deel gebaseerd op het rapport ‘Situatie en 

behoeften mantelzorgers in Schagen’. Dit rapport is door I&O Research opgesteld, op basis 

van een enquête die door dit onderzoeksbureau in de periode mei tot en met juli 2017 is 

uitgevoerd onder mantelzorgers in de gemeente Schagen. 

 

De WJAS zet grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het rapport en de waarde die 

aan de resultaten uit dit rapport worden toegekend. Wij betreuren het dat er vooraf geen 

kritische kanttekeningen bij het rapport zijn geplaatst. De WJAS stelt zich voor dat na 

gedegen onderzoek en rapportage van de resultaten er wellicht andere aanbevelingen 

zouden worden gedaan. 
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Zij acht zich dan ook niet in staat om een advies over het rapport en het beleidsstuk 

Evaluatie mantelzorgbeleid 2017 te geven, anders dan nog eens kritisch naar het gebruikte 

rapport te kijken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de leden van de Wmo- en Jeugdadviesraad Schagen 

 

 

 

 

 

 

Ingrid van ’t Veen 

Voorzitter 

 

  



 

 

 3 

Bijlage 
Een kritische kijk op het rapport ‘Situatie en behoeften mantelzorgers in Schagen’ 
 
De Wmo- en Jeugdadviesraad Schagen (WJAS) zet vraagtekens bij het rapport ‘Situatie en 
behoeften mantelzorgers in Schagen’ (rapportnummer 2017/187), dat is opgesteld door I &O 
Research en als dagtekening heeft: juli 2017. Het rapport vermeldt als auteurs: Leon 
Heuzels (MSc.) en Drs. Ankie Lempens.  
 
In het rapport ontbreekt de definitie ‘Mantelzorger’. 
Een groter probleem is echter dat er vraagtekens worden gezet bij twee gebieden: 

1. De verantwoording van de resultaten met betrekking tot betrouwbaarheid van de 
gegevens en de representativiteit van de steekproef. 

2. De betrouwbaarheid van de resultaten zoals vermeldt in het rapport. 
 
 
Ad 1: De verantwoording van de resultaten met betrekking tot betrouwbaarheid van de 
gegevens en de representativiteit van de steekproef. 
 
In het rapport ontbreekt een verantwoording over rapportage van de onderzoekresultaten: 

• Gegevens over de populatie die wordt onderzocht? 

• Hoe representatief is de steekproef? 

• Hoe groot is de betrouwbaarheid van het onderzoek? 

• Hoe nauwkeurig zijn de resultaten? 
 
Omdat het rapport betrekking heeft op alle mantelzorgers in de gemeente Schagen, lijkt het 
of er niet genoeg respondenten zijn geweest om iets over de totale populatie te zeggen. Op 
ieder moment dat je minder respondenten hebt dan je voor je steekproef nodig hebt, zullen 
de resultaten van dit onderzoek niet representatief zijn voor de totale populatie. Je kunt dan 
alleen trends (‘indicaties’) aangeven. 
 
Daarnaast vraagt de WJAS  zich af hoe representatief de steekproef is. Wij kunnen ons 
eigenlijk niet voorstellen dat 57% van alle mantelzorgers in de populatie, 75 jaar of ouder is 
(zie Bijlage 1, de tabel ‘Leeftijd van mantelzorger’ in genoemd rapport). 
 
 
Ad 2: De betrouwbaarheid van de resultaten zoals vermeldt in het rapport. 
 
Hoofdstuk 1 geeft een samenvatting van de resultaten zoals vermeldt in de hoofdstukken 2, 
3 en 4. Daarom wordt gekeken naar de hoofdstukken 2, 3 en 4. 
 
 
Hoofdstuk 2 
 
Opmerking 
Bij § 2.3 wordt niets gezegd over de groep die men wil bereiken. Als je die informatie uit de 
meegeleverde documentatie haalt, dan kom je tot de volgende getallen: 

1. Mantelzorgers die waren ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum 
Totale aantal ca. 500, waarvan 143 mensen de enquête hebben ingevuld. 

2. Reclamecampagne 
Totale aantal ca. 4500, waarvan 27 de enquête hebben ingevuld. 

3. Cliëntervaringsonderzoek WMO en Jeugd 
Wat wordt precies bedoeld met vergeleken? Zijn die erin verwerkt? Wat is precies 
met deze gegevens gebeurd? 

4. Op pagina 8, staat dat 64% van de mantelzorgers die zijn gestart met de vragenlijst 
hiermee stopten met invullen. Als verklaring staat “sommige mantelzorgers hadden 
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wellicht geen interesse in de vragenlijst en stopten daarom met invullen”. Deze 
opmerking is zeer subjectief en laakbaar.  

 
 
Hoofdstuk 3 
 
In de inleiding staat dat de resultaten worden uitgesplitst naar leeftijd van de mantelzorger 
(leeftijdscategorieën), maar dat is nergens terug te vinden. 
NB In voetnoot 3 wordt daar ook nog eens naar verwezen.  
 
Bij tabel 3.1 
Tekst boven tabel klopt niet. Ja, het gaat over de ontvangers van mantelzorg, maar néé dat 
zijn er geen 167. Het aantal respondenten (mantelzorgers = n = 167). 
De kolommen ‘Dagelijks’ en ‘Niet-dagelijks’ zijn elkaar uitsluitende en complementaire 
categorieën. Voorbeeld: áls je mantelzorger bent voor je partner dán lever je die mantelzorg 
‘Dagelijks’ óf ‘Niet-dagelijks’. 
Hoe is dan te verklaren bij 55% van alle mantelzorgers de partner óf in 75% van de gevallen 
dagelijks verzorgd wordt óf 18% niet-dagelijks verzorgd wordt? 
NB Dat geldt in de tabel voor iedereen die mantelzorg ontvangt.  
 
Bij tabel 3.2 
Ook hier zijn de percentages onder dagelijks en niet dagelijks niet te verklaren. Het zijn 
elkaar uitsluitende categorieën dus die komen samen op 100%. Zeker niet bóven 100%. 
Daarnaast zijn de percentages in de kolommen ‘Alle mantelzorgers’ en ‘niet-dagelijks’ gelijk. 
Ja. Dat zou kunnen (toeval). Nee. Dat is niet waarschijnlijk. 
 
Bij tabel 3.3 
Ook hier zijn de percentages onder dagelijks en niet dagelijks niet te verklaren. 
In de tekst onder de tabel staat dat de tabel is uitgesplitst naar mantelzorgers die meer dan 
12 uur per week werken en mantelzorgers die dit niet doen. Dat zie je niet terug in de tabel.  
Bijna de helft van de werkenden kan mantelzorg lastig combineren met dagelijkse 
bezigheden. Hoe komen ze aan die percentages? Staat niet in de tabel en sluit niet aan bij 
de tabel in de bijlage. N=27 is trouwens ook te klein. 
Tabel en commentaar sluiten niet op elkaar aan. 
 
Opmerking 
Bij Lampje | 5,6 op pagina 13: waar komt dat getal vandaan? Is nergens terug te vinden. 
 
Kader boven figuur 3.4 
Dit onderzoek vult het ceo (Cliëntervaringsonderzoek, red.) door meer inzicht te geven in de 
behoeften van mantelzorgers: deze is vaak dubbel zo groot als het daadwerkelijke gebruik? 
Het is dus niet onderzocht, maar VAAK dubbel zo groot? Dus ook hier? 
 
Bij figuur 3.4 
In figuur 3.4 staat dat 20% (van álle mantelzorgers) behoefte heeft aan ‘vervangende zorg 
thuis voor naaste’. Bij het lampje heeft 25% van de DAGELIJKSE-mantelzorgers daar 
behoefte aan (Hoe komen ze aan die gegevens? Niet uit de figuur!). 
Gezien de bijzondere manier waarop in de tabellen wordt omgegaan met de percentages 
voor ‘dagelijks’ en ‘niet-dagelijks’ (ook niet in figuur 3.4) wordt ook bij dit percentage een 
vraagteken gezet. 
 
 
Bij § 3.3 
Waar is die figuur 3.8 waar ze het ‘eerder’ over hebben gehad? 
(Vermoedelijk gaat het hier om figuur 3.4) 
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Hoofdstuk 4 
 
Algemeen 
In voetnoot 5 bij figuur 4.1 lezen we dat de resultaten op de stellingen over de 
wijkteams(consulenten) alleen als indicatief mogen worden gezien. Dat wordt één keer 
genoemd en verder moet je dat maar weten. 
 
Bij § 4.1 
Bij de ☺ staat 92%, maar…dit is dus alleen indicatief. 
 
De 64% bovenaan pagina 19 is dus alleen indicatief. 
 
De conclusie in het daar onderstaande kader gaat dan ook te ver. 
 
Bij § 4.2 
In de eerste alinea gaat het om de groep respondenten die via de open link de vragenlijst 
invulde – en dus niet ingeschreven staat bij het mantelzorgcentrum – was ongeveer 80% niet 
bekend met het Mantelzorgcentrum. Het gaat hierbij dus om 27 respondenten van de 
reclamecampagne uit Tabel 2.1.  
 
Bij bijlage 1. 
- 57% van de respondenten is 75 jaar of ouder. 
- Derde tabel: verkeerde titel. Moet je maar naar raden. Totale groep (100%) 
- Groep werkenden ‘lijkt’ <65 jaar. 
 
 
Conclusie 
De WJAS zet grote vraagtekens bij het rapport en de resultaten van dit onderzoek. 
 
Nu lijkt het erop dat de resultaten voor het grootste deel worden bepaald door ouderen 
(mantelzorgers > 65 jaar), die minder dan 12 uur per week werken - ze zijn tenslotte 
gepensioneerd - en die dagelijks voor hun partner zorgen. 
 
Op basis van de gegeven steekproef, hadden we graag de resultaten uitgesplitst gezien naar 
leeftijd en een uitsplitsing naar werkenden vs niet-werkenden. 
 
 
 
 


