
Nicis Institute
Laan van N.O. Indië 300
2593 CE Den Haag
Postbus 90750
2509 LT  Den Haag

T +31 (0)70 344 09 66
F +31 (0)70 344 09 67
info@nicis.nl
www.nicis.nl

Zorg dragen, zorg vragen

Intergenerationele mantelzorg en solidariteit onder allochtonen 
in stedelijk Twente

Mariecke van den Berg
Sawitri Saharso 

Jörgen Svensson



Uitgave:
Nicis Institute
Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 CE Den Haag
Postbus 90750
2509 LT Den Haag
info@nicis.nl 
www.nicis.nl

T+31(0)70 3440966 

F+31(0)70 3440967 

Redactie: Ronald Nijboer

Drukwerk: Digital4.nl

© Nicis Institute /  Mariecke van den Berg et al.

Den Haag, Maart 2012



Zorg dragen, zorg vragen

Intergenerationele mantelzorg en solidariteit onder  
allochtonen in stedelijk Twente

Mariecke van den Berg, Sawitri Saharso en Jörgen Svensson

Universiteit Twente   

  

 



Projectconsortium

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor Krachtige Steden’ van Nicis Institute zijn 
meer dan veertig projecten in uitvoering. Dit rapport is het resultaat van één van deze onder-
zoeken, namelijk het onderzoek ‘Zorg dragen, zorg vragen: intergenerationele mantelzorg en 
solidariteit onder allochtonen in stedelijk Twente’. Ieder onderzoeksproject wordt uitgevoerd 
door een consortium van één of enkele universitaire onderzoeksgroepen en een aantal stede-
lijke partijen. Het is een samenwerkingsverband tussen wetenschappers en professionals uit 
de stedelijke praktijk.

Het consortium voor dit onderzoek bestaat uit:

•	 Universiteit Twente

•	 Gemeente Almelo

•	 Gemeente Enschede

•	 Gemeente Hengelo 

•	 Nicis Institute

Projectleider van het onderzoek is prof. dr. Sawitri Saharso, hoogleraar Intercultureel Bestuur, 
Universiteit Twente.

Deze publicatie bevat een samenvatting van het onderzoeksrapport. Het volledige rapport is 
te downloaden op de website van Nicis Institute: www.nicis.nl



Dankwoord

Dit onderzoek had niet kunnen worden uitgevoerd zonder de medewerking van vele mantel-
zorgers die kostbare tijd wilden vrijmaken om een interview te geven of een vragenlijst in te 
vullen. Wij zijn ieder van hen zeer dankbaar voor hun openhartigheid en gastvrijheid. 

Daarnaast zijn wij dankbaar voor de uitstekende netwerk-skills van Nuray Bossink-Tuna die 
ons in de beginfase van het onderzoek ter zijde stond. 

Hoewel er in Nederland miljoenen mantelzorgers zijn blijkt het in de praktijk nog niet altijd 
zo makkelijk om ze te vinden. Wij zijn zeer dankbaar voor de hulp die wij hierbij uit aller-
lei hoeken kregen. In het bijzonder willen we de volgende mensen en organisaties noemen 
en bedanken voor hun ondersteuning bij het onderzoek: Margot Hodes, Ria Schlepers en 
Lenneke Herben (Stichting Informele Zorg Twente); Nicme Ilgun (De Posten, Enschede); 
Meryem Akbay (Yunus Emre Moskee Almelo); Ali Bingöl; Esma Kara; Mehmet Emir en Ali 
Bozbek (Stichting Welzijn Ouderen); Nuran Çetinkaya; Jan Lohuis (Hanimeli Thuiszorg); Tieti 
Hoekstra (Mediant); Irene van Deuveren (Variya); Hacer Birkan (Leendert Vriel Stichting); 
Paula Kempers; Diny Twilhaar, Wil Varwijk en Ankie Klein Gebbink (Alzheimercafés); Martine 
Waalderink (Zwanenhof); Mariska Schoegje (Mediant); Jan Schukkink; Dick Turk (Alifa); Ca-
rolien Smits (Windesheim Zwolle); Güzide Ay (Infopunt Gezondheid Noord Enschede); Songul 
Tosun; de Seniorenraad Enschede; Saida Bezzahi; Coby Klomp (Arcon); Servim Baluk (Ariëns 
Zorgpalet); Patricia Bangma (Livio) en Esther Bouman (ROSA).

Mariecke van den Berg, Sawitri Saharso, Jörgen Svensson

Universiteit Twente, februari 2012





Inhoudsopgave

1 Het onderzoek: doel, achtergrond en probleemstelling ........................................7

2  Resultaten deelstudies en conclusies ..............................................................11

2.1  Eerste deelstudie: Mantelzorg en burgerschap  ................................................11

2.2  Tweede deelstudie: Mantelzorg en keuzes .......................................................12

2.3  Derde deelstudie: Mantelzorg en onderhandeling .............................................13

3  Discussie en aandachtspunten voor beleid  ......................................................17

	 Bibliografie .................................................................................................19

 BIJLAGE: Toelichting op gebruikte onderzoeksmethoden ...................................20





7

1 Het onderzoek: doel, achtergrond en 
probleemstelling

Aanleiding

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007 is de verant-
woordelijkheid voor een goed ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers bij de gemeenten 
komen te liggen. De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben geconstateerd dat 
allochtone mantelzorgers relatief ondervertegenwoordigd zijn in de cliëntenbestanden van 
organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Hierdoor is er bij de gemeenten (te) weinig be-
kend over hun welbevinden en eventuele problemen waar zij tegen aan lopen. Dit onderzoek 
richt zich daarom op het in beeld brengen van de positie van allochtone mantelzorgers, opdat, 
waar nodig, maatregelen kunnen worden getroffen voor extra ondersteuning.

Doel

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de positie van allochtone mantelzorgers, 
de mogelijke problemen die zij ervaren en de wijze waarop ze met deze problemen omgaan. 
Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de betekenis van het geven van mantel-
zorg voor de maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen. Op basis van de resulta-
ten zullen aandachtspunten geformuleerd worden voor beleidsmakers. 

Achtergrond

Er zijn meerdere ontwikkelingen gaande die er op wijzen dat in Nederland de druk op alle 
mantelzorgers, maar allochtone mantelzorgers in het bijzonder, zal toenemen. In de eerste 
plaats neemt het aantal oudere immigranten van niet-westerse afkomst de komende jaren 
sterk toe, van 117.000 55-plussers in 2003 naar 354.000 in 2020 (CBS StatLine). Allochtone 
ouderen hebben bovendien gemiddeld een slechtere gezondheid dan autochtoon Nederlandse 
ouderen. Met name Turkse en Marokkaanse ouderen hebben veel chronische aandoeningen 
en vaak ernstige beperkingen; klachten die zij op relatief jonge leeftijd ervaren (Schellinger-
hout 2004, p. 221, 2008, p. 64). Allochtonen zorgen daarbij vaker dan autochtonen voor een 
inwonend familielid. Deze vorm van mantelzorg is over het algemeen zwaarder dan zorgen 
voor iemand die niet met de mantelzorger in één huis woont en verhoogt de kans op overbe-
lasting (Schellingerhout 2004, p. 218). De behoefte aan hulp en belasting van mantelzorgers 
zal met het stijgende aantal ouderen dus fors toenemen.

In de tweede plaats is uit eerdere onderzoeken gebleken dat, in vergelijking met autochtone 
Nederlanders, met name Turken en Marokkanen de voorkeur geven aan mantelzorg boven 
professionele hulp. Deze voorkeur is enerzijds van praktische aard: taalbarrières en culturele 
verschillen kunnen allochtone mantelzorgers hinderen in het vragen om professionele hulp 
wanneer de zorglast hen te zwaar wordt. Anderzijds zouden normatieve zorgopvattingen een 
rol spelen. Allochtone ouderen zouden verzorging door hun kinderen verwachten en jongere 
generaties zouden deze norm delen (SCP 2004, p. 71 en 2008, p. 66). Daarnaast is er op 
gewezen dat in allochtone kring zorg meestal op vrouwen neerkomt, omdat van dochters en 
schoondochters verwacht wordt dat ze de mantelzorgtaken uitvoeren (Yerden 2000, Schans 
2007). 
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In de derde plaats kan de invoering van de Wmo een extra druk leggen op de schouders van al-
lochtone mantelzorgers. De Wmo verwacht een grotere inzet van burgers op allerlei terreinen, 
waaronder de zorg voor de naaste. Toegang tot professionele zorgverlening wordt minder van-
zelfsprekend. Wanneer men toch een beroep op voorzieningen wil doen, vereist dit goede com-
municatieve vaardigheden en een actieve houding van de kant van de burger, die een heldere 
hulpvraag moet kunnen formuleren. Allochtonen kunnen hierbij in het nadeel zijn omdat zij minder 
goed georganiseerd zijn in belangenverenigingen (Zorgbelang Gelderland, 2006), tegen taalbar-
rières oplopen of een afwachtende houding aannemen (Primo/ GGD Rotterdam, 2005). 

Probleemstelling

Hoewel jongere generaties allochtonen beamen dat familiezorg belangrijk is, komt dat dit niet 
altijd tot uitdrukking in hun gedrag (Brand et al., 1993, Schans, 2007). Een voorkeur voor 
informele zorg leidt niet altijd tot het daadwerkelijk geven van meer zorg. We vermoeden dat 
jongere generaties allochtonen die in Nederland zijn opgegroeid vanwege hun toenemende 
deelname op de arbeidsmarkt, het doen van vrijwilligerswerk, het hebben van een eigen 
gezin en de wens om vrije tijd te hebben, minder genegen zullen zijn om de vergaande zorg 
te leveren die in het land van herkomst gebruikelijk was. Voor de tweede en verdere gene-
raties zullen bovendien praktische obstakels richting de professionele zorg een minder grote 
rol spelen; deze zijn minder relevant omdat zij in Nederland opgegroeid zijn, de Nederlandse 
taal beter beheersen en andere vaardigheden hebben ontwikkeld die het vergemakkelijken 
een	zorgaanvraag	te	doen.	Zodoende	kunnen	er	conflicten	ontstaan	tussen	de	eerste	gene-
ratie, die vanuit de eigen opvoeding sterke normen rond familiezorg heeft meegekregen, en 
de volgende generaties die in Nederland in aanraking komen met het verzorgingsstaatdenken 
dat de verantwoordelijkheid voor de zorg ook bij de overheid en professionele instanties legt. 

Zorgregimes

Een	manier	om	over	mantelzorg	en	conflict	na	te	denken	is	door	de	spanningen	te	zien	als	
een gevolg van regimeverschuivingen (Van Daalen en Tonkens, 2010). Zorgregimes zijn nor-
men en waarden die denk- en handelingswijzen op het terrein van zorg bepalen. Er zijn drie 
zorgregimes te onderscheiden:

1. Het bureauprofessionele regime: de verantwoordelijkheid voor de zorg ligt vooral bij 
de overheid en wordt bij voorkeur niet door mantelzorgers maar door professionele 
instanties geleverd. 

2. Het gemeenschapsregime: het informele netwerk en met name de familie worden 
vanzelfsprekend verantwoordelijk gehouden voor de zorg.

3. Het actief burgerschapsregime: burgers regelen zorg bij voorkeur in hun eigen net-
werk en worden waar nodig aangevuld en ondersteund door professionals en vrijwil-
ligers. 

Afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen zoals rationalisering, individualisering en 
vergrijzing, alsmede veranderend overheidsbeleid zijn de regimes aan verandering onderhe-
vig. In dit onderzoek richten we ons op twee ontwikkelingen: veranderingen in zorgopvat-
tingen binnen de overheid en veranderingen binnen de allochtone gemeenschap zelf. Ons 
vermoeden is dat de mate waarin mantelzorgers om kunnen gaan met regimeveranderingen 
medebepalend	is	voor	de	spanningen	en	conflicten	die	zij	ervaren.	Meer	specifiek	kijken	we	
enerzijds naar de gevolgen van de invoering van de Wmo, die de nadruk legt op actief burger-
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schap en daarmee de bereidheid van burgers om zich in te zetten voor een zorgbehoevende 
naaste. Anderzijds richten we onze focus op de spanning die kan ontstaan tussen verschil-
lende generaties allochtonen, wanneer de oudere generatie vanuit het gemeenschapsregime 
redeneert terwijl de jongere generatie zich het bureauprofessionele regime heeft eigenge-
maakt. 

Vergelijkend perspectief

Er zijn redenen om aan te nemen dat niet alleen allochtonen, maar ook autochtonen te ma-
ken krijgen met spanningen als gevolg van regimeveranderingen. De invoering van de Wmo 
betekent voor hen dat zij zorgtaken op zich moeten nemen die voorheen onder de verant-
woordelijkheid van de overheid vielen. Bovendien krijgen ook autochtonen te maken met een 
omgeving die niet altijd precies hetzelfde over de zorg zal denken als zij. Om een goed beeld 
te krijgen van de problemen waar beide groepen mee te maken krijgen, en te voorkomen 
dat	specifieke	kenmerken	aan	de	allochtone	groep	worden	toegeschreven	die	in	feite	op	alle	
mantelzorgers van toepassing zijn, hebben we in dit onderzoek steeds een autochtone contro-
legroep meegenomen. Bovendien hebben we waar dit relevant was ook vergeleken op andere 
kenmerken, zoals gender of leeftijd.

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag gesteld:

In hoeverre ervaren allochtone mantelzorgers grotere of andere problemen dan au-
tochtone mantelzorgers, waardoor worden die problemen veroorzaakt en hoe gaan ze 
daarmee om? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben wij onderzoek verricht onder allochtone 
en autochtone inwoners in Almelo, Hengelo en Enschede. Voor wat betreft de allochtonen 
hebben wij ons gericht op de twee grootste groepen allochtonen in de drie steden. Dit zijn de 
Turken en de Suryoye (Syrisch-orthodoxe christenen, veelal afkomstig uit Turkije). 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag hebben we drie deelstudies verricht. De rode 
draad die door deze drie deelstudies loopt is het verband tussen zorgopvattingen, keuzes ten 
aanzien van het inschakelen van professionele zorg, en de wijze waarop mantelzorgers er al 
dan niet in slagen deze keuzes in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van 
zichzelf, hun omgeving en de overheid. 

De drie deelstudies in het onderzoek zijn:

1. Mantelzorg en burgerschap. De eerste deelstudie gaat in op de vraag of zich span-
ningen voordoen tussen de uitgangspunten van de Wmo en de zorgopvattingen van 
allochtone en autochtone burgers in de drie steden

2. Mantelzorg en keuzes. In de tweede deelstudie gaan we in op de vraag in hoeverre 
er sprake is van een spanning tussen de opvattingen van mantelzorgers en de opvat-
tingen in hun omgeving.

3. Mantelzorg en onderhandeling. De derde deelstudie richt zich op de vraag hoe man-
telzorgers omgaan met de spanningen die veroorzaakt worden door botsende zorgop-
vattingen.
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Hieronder beschrijven we per deelstudie de onderzoeksvraag en belangrijkste bevindingen. 
Ten slotte presenteren we in een algemene conclusie ons antwoord op de hoofdvraag en for-
muleren we enkele aandachtspunten voor beleidsmakers en medewerkers in de zorg.
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2 Resultaten deelstudies en conclusies

2.1 Eerste deelstudie: Mantelzorg en burgerschap 

In de eerste deelstudie onderzoeken we de mate waarin de zorgopvattingen van inwoners van 
Almelo, Hengelo en Enschede aansluiten bij het actief burgerschapsregime waar de Wmo op 
gebaseerd is. We vermoeden dat wanneer de verwachtingen niet op het Wmo-regime aan-
sluiten, dit een oorzaak voor spanningen kan zijn. We stellen daarom in deze deelstudie de 
volgende onderzoeksvraag:

In welke mate sluiten de zorgopvattingen van burgers uit Almelo, Enschede en Hengelo 
aan bij de Wmo regimeverandering en in hoeverre worden deze zorgopvattingen be-
paald door etnische achtergrond, gender, leeftijd en het geven van mantelzorg?

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een 
survey in de drie steden. Daarbij is aangesloten bij bestaande vormen van burgeronderzoek. 
De vragenlijst bestond uit een rubriek “zorgopvattingen” die voor alle respondenten was 
bedoeld en daarnaast een rubriek gericht op mantelzorgers, waarin vragen werden gesteld 
over	hun	specifieke	mantelzorgsituatie.	Aan	de	survey	hebben	in	totaal	3245	inwoners	mee-
gedaan, waarvan 142 van niet-westerse afkomst. Dit is 4,4% van het totaal aan ingevulde 
vragenlijsten. De respons onder allochtonen in deze survey is lager dan op basis van de al-
lochtone populatie van de drie steden verwacht zou mogen worden. Alleen al het percentage 
Turken (dus andere niet-westerse etniciteiten buiten beschouwing gelaten) ligt volgens de 
websites van de gemeenten hoger: 8,3 % in Almelo, 5,8 % in Enschede en 5,9 % in Hengelo.

Inwoners van de drie steden werden stellingen voorgelegd met betrekking tot de verantwoor-
delijkheid voor de zorg: ligt die bij de familie, kinderen, buren en vrienden, de overheid of 
professionele zorg? Op basis van de in de inleiding besproken voorgaande onderzoeken naar 
zorgopvattingen onder allochtonen was hierbij de verwachting dat allochtonen binnen het 
gemeenschapsregime zouden vallen, terwijl autochtonen zich meer met het bureauprofes-
sionele	regime	identificeren.	Naast	etniciteit	als	relevante	factor	voor	het	zorgregime	waartoe	
men behoort keken we ook naar gender, leeftijd en of men zelf mantelzorg geeft, omdat be-
kend is dat die kenmerken ook van invloed zijn op de zorgopvattingen. 

Resultaten:

•	 Qua	zorgopvattingen	sluiten	allochtonen	beter	aan	bij	het	profiel	van	actief	burgerschap	
waarop de Wmo gebaseerd is dan autochtonen: allochtonen leggen de verantwoordelijk-
heid voor zorg bij zowel het eigen netwerk als de overheid, terwijl autochtonen meer een-
zijdig naar de overheid kijken. 

•	 Mantelzorgers die veel zorg verlenen onderschrijven het principe van informele zorg min-
der sterk dan mantelzorgers die minder zorg verlenen. 

•	 Bij autochtonen is er geen verschil in opvattingen tussen verschillende generaties. Ook 
bij allochtonen vonden we geen grote verschillen tussen verschillende leeftijdsgroepen. 
De allochtone jongeren uit ons onderzoek (tot 35 jaar) scoren iets hoger op professionele 
zorg, terwijl de groep van 45-54 jaar juist iets hoger scoort op informele zorg. De groepen 
zijn door splitsing echter dermate klein geworden dat een grotere steekproef zou moeten 
uitwijzen of deze intergenerationele verschillen voor de gehele populatie gelden. 



12

Onze deelstudie wijst uit dat wat de allochtonen in de drie steden betreft, spanningen niet 
veroorzaakt worden door een discrepantie in zorgopvatting tussen overheid en burgers. Er 
blijkt geen sprake van een “regimeclash” tussen de Wmo en de opvattingen van allochtonen 
die aan het onderzoek meededen. Het kleine verschil in opvattingen dat wij vonden tussen 
jongere	en	oudere	allochtonen	zou	wel	een	oorzaak	voor	spanning	of	conflict	kunnen	zijn.	Ons	
onderzoek wijst er op dat idealen van gemeenschapszorg onder druk komen te staan wanneer 
men zelf veel zorg verleent. Mantelzorgers die veel zorg verlenen staan dan meer open voor 
professionele zorg. Allochtone mantelzorgers die een dergelijke verschuiving in zorgopvat-
tingen meemaken krijgen echter te maken met een omgeving die, sterker dan die van au-
tochtonen, hecht aan gemeenschapszorg. In hoeverre de verschillende zorgopvattingen ook 
de keuzes van mantelzorgers beïnvloeden hebben we onderzocht in onze tweede deelstudie.

2.2 Tweede deelstudie: Mantelzorg en keuzes

In de tweede deelstudie bekijken we of zorgopvattingen zich ook vertalen naar de keuzes 
die mantelzorgers maken met betrekking tot (toekomstig) zorggebruik. Omdat uit de eerste 
deelstudie bleek dat er verschillen bestaan in de mate waarin allochtonen en autochtonen 
hechten aan de verantwoordelijkheid van het informele netwerk zijn we benieuwd naar de 
mate waarin mantelzorgers de opvattingen van hun omgeving laten meespelen bij hun over-
wegingen om zelf zorg te geven of deze (deels) aan professionele instanties over te laten. We 
beantwoorden hier de volgende subvraag:

In welke mate verschillen allochtone en autochtone mantelzorgers in hun intentie om bij 
een toenemende zorgvraag zelf de zorg op zich te nemen? 

Voor de tweede deelstudie hebben wij zelf een vragenlijst ontworpen en een selecte steek-
proef gehouden onder mantelzorgers uit Almelo, Enschede en Hengelo. De steekproef omvat 
132 respondenten, waarvan er 28 niet-Westers allochtoon zijn (21,2 %). De overige respon-
denten zijn autochtone Nederlanders. 

Allereerst geven we in deze deelstudie een overzicht van de responsgroep waarin duidelijk 
wordt op welke wijze men op dit moment de taakverdeling organiseert. Daarnaast kijken we 
op basis van de theorie van Fishbein en Ajzen (2010) naar de intentie van mantelzorgers om 
ook bij een toenemende zorglast zelf de zorg uit te voeren in plaats van deze uit te besteden. 
We onderzoeken bovendien drie belangrijke factoren die aan een dergelijk keuzegedrag ten 
grondslag liggen: de attitude die men zelf heeft over informele zorg, de normen van de om-
geving daarover en eventuele belemmeringen die men ervaart ten aanzien van het regelen 
van professionele hulp. 

Resultaten:

•	 De allochtone mantelzorgers uit de deelstudie ervaren niet meer belasting dan de au-
tochtone mantelzorgers. Wanneer gevraagd naar het aantal uur zorg dat men per week 
aan verschillende mantelzorgtaken kwijt is, blijken de allochtone mantelzorgers gemiddeld 
minder uren zorg per week te geven dan de autochtone. Zij maken tevens minder gebruik 
van zorgvoorzieningen dan de autochtone mantelzorgers, behalve wanneer het om per-
soonsgebonden budget-gerelateerde (PGB) zorg gaat: hiervan maken allochtonen juist 
meer gebruik.

•	 Wanneer de zorglast in de toekomst toeneemt zijn de allochtone mantelzorgers, meer dan 
de autochtone mantelzorgers, van plan om zelf meer zorg te geven. 
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•	 De allochtone mantelzorgers zijn, meer dan de autochtone, van mening dat familie verant-
woordelijk is voor de zorg aan hulpbehoevenden. 

•	 De allochtone mantelzorgers ervaren meer druk vanuit hun omgeving om zelf meer zorg te geven. 

•	 De allochtone mantelzorgers ervaren meer belemmeringen bij het doen van een aanvraag 
voor zorg. 

Allochtone mantelzorgers zijn dus meer geneigd om, ook als de zorg zwaarder wordt, zelf 
meer te zorgen. Zij worden in dat voornemen gesterkt door hun eigen opvattingen, druk van-
uit hun omgeving en soms belemmeringen bij het aanvragen van professionele zorg.

2.3 Derde deelstudie: Mantelzorg en onderhandeling

In deze deelstudie kijken we naar de spanningen die ontstaan wanneer de zorgopvattingen 
van de mantelzorger botsen met die van de omgeving. Zo kan de mantelzorger een deel van 
de zorg willen uitbesteden aan professionele instanties, terwijl de omgeving de voorkeur 
geeft aan informele zorg. Of de mantelzorger koestert hoge verwachtingen ten aanzien van 
de professionele zorg, die deze niet waar kan maken. We stellen in deze derde deelstudie de 
volgende onderzoeksvraag:

Wanneer de zorgopvattingen van allochtone en autochtone mantelzorgers conflicteren 
met die van hun omgeving en professionele instanties, levert dit voor hen spanningen 
op. Hoe gaan zij met deze conflicten en spanningen om? 

Om de vraag te kunnen beantwoorden werden diepte-interviews gehouden met 34 mantel-
zorgers; 16 Turken, drie Suryoye en 15 autochtone Nederlanders. De interviews bestonden 
uit een aantal vaste onderwerpen: de zorggeschiedenis, de taakverdeling, keuzes ten aanzien 
van professionele zorg en verwachtingen voor de toekomst. De geïnterviewden bleken uiteen 
te	vallen	in	mantelzorgers	die	zich	vooral	identificeren	met	het	bureauprofessionele	regime	en	
mantelzorgers die vooral vanuit het gemeenschapsregime redeneren. Vervolgens keken we 
naar	de	kenmerken	van	beide	groepen	en	naar	de	specifieke	spanningen	en	mogelijkheden	
die de verschillende regimes meebrengen voor de mantelzorgers. 

Resultaten:

•	 De allochtone mantelzorgers denken meer dan de autochtone mantelzorgers vanuit het ge-
meenschapsregime, maar schuiven wanneer de druk van de zorg toeneemt op richting het 
bureauprofessionele regime. De opmars van Turkse (en Suryoye) PGB-gebaseerde thuis-
zorg	versterkt	dit	beeld.	Zij	lopen	hierin	meer	kans	op	spanning	en	zelfs	conflict	als	gevolg	
van botsende zorgopvattingen met de omgeving, omdat deze omgeving vaak denkt vanuit 
traditionele zorgopvattingen. Autochtone mantelzorgers kunnen zich meer beroepen op de 
algemene opvatting dat betaald werk belangrijk is en voorrang heeft op veel andere zaken, 
waaronder mantelzorg. 

•	 Het verzorgings- en bejaardentehuis blijft onder allochtonen onbespreekbaar. Nu geldt dat 
niemand graag naar een verzorgingshuis gaat, maar allochtonen en autochtonen hebben 
daar verschillende redenen voor. Bij de allochtone groep speelt mee dat deze optie vaak 
onbespreekbaar is en dat het verzorgingshuis als iets typisch Nederlands wordt gezien 
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waartegen men zich afzet. Autochtone mantelzorgers trekken het zich aan dat de oudere 
niet langer zelfstandig kan blijven wonen.

•	 Spanningen ontstaan met name wanneer er onenigheid is over de motieven van de man-
telzorger. Wanneer de zorgontvanger mantelzorg beschouwt als de plicht van de kinderen 
hoeft er tegenover de zorg geen dankbaarheid te staan. Hiermee worden de liefde en 
toewijding die veel mantelzorgers drijven echter miskend. Autochtone mantelzorgers voe-
len zich soms ook miskend. Dat is omdat hun ouders de mantelzorg willen compenseren, 
bijvoorbeeld met een geldbedrag. De mantelzorger wil juist erkenning dat de zorg uit vrije 
wil gegeven wordt en niet omdat er iets tegenover staat.

•	 De omgeving van allochtone mantelzorgers kan hen er op wijzen dat zorg voor de familie 
onderdeel is van de Turkse of Suryoye cultuur. Wanneer de mantelzorger desondanks man-
telzorgtaken wil afstoten, kan zijn of haar culturele identiteit onder druk komen te staan. 
Mantelzorgers	moeten	dan	kiezen	tussen	identificatie	met	de	groep	en	hun	eigen	wensen.	

•	 Mantelzorgers maken gebruik van vier strategieën om met spanningen om te gaan:

1. Onttrekken aan de zorg: wanneer de druk hoog oploop kan de mantelzorger “de boel 
de boel laten” en zich volledig terugtrekken uit de zorgsituatie. Onderlinge relaties 
komen hiermee op scherp te staan. Voor de omgeving kan deze strategie als signaal 
gelden. Men erkent dat de situatie voor de mantelzorger onhoudbaar is en is meer 
geneigd mee te werken aan een nieuwe taakverdeling. 

2. Helemaal opgaan in de zorg: mantelzorgers kunnen er voor kiezen om mantelzorg 
het	belangrijkste	in	hun	leven	te	maken	en	zich	volledig	te	identificeren	met	hun	
rol als mantelzorger. Dit levert de mantelzorger zekerheden op zoals een positief 
zelfbeeld, maar gaat vaak wel ten koste van andere terreinen van het leven zoals 
werk, sociale contacten en vrije tijd.

3. Zich neerleggen bij een compromis: mantelzorgers die schipperen tussen mantel-
zorg en andere tijdsbesteding (met name betaald werk) kunnen zich op een ge-
geven moment neerleggen bij een situatie die voor hen niet ideaal is, maar in hun 
ogen wel het hoogst haalbare. Parttime werk (eventueel aangevuld met een PGB) 
in combinatie met zorg is een voorbeeld van een dergelijk compromis. Belangrijke 
(lange termijn) doelen zoals het maken van carrière moeten voor zo’n compromis 
soms terzijde geschoven worden. 

4. Blijvend onderhandelen: mantelzorgers die deze strategie hanteren blijven “sleu-
telen” aan de situatie. Ze kunnen bijvoorbeeld op zoek blijven naar ondersteu-
ningsmogelijkheden of met hun zorgontvanger in gesprek blijven over de situatie 
en hun eigen wensen daarin. 

Zowel allochtone als autochtone mantelzorgers maken van de vier strategieën gebruik, 
maar allochtone mantelzorgers lijken vaker voor de tweede en derde strategie te kiezen 
en lopen daarbij het risico dat zij vast komen te zitten in hun situatie of dat de familiever-
houdingen verstoord raken. 

•	 Met name mantelzorgers die vast komen te zitten in de zorgsituatie lopen risico op over-
belasting, en vooral allochtone vrouwen lijken in dit opzicht kwetsbaar. Zij zijn vaak nog 
jong, werken niet of in deeltijd, zijn single en hebben geen kinderen. Zij worden eerder 
op hun verantwoordelijkheden aangesproken dan familieleden die wel een gezin hebben 
of werken. Wanneer de mantelzorgers een baan, relatie of kinderen krijgen of het huis uit 
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willen, zijn er de gegroeide patronen rond de mantelzorg die moeilijk te doorbreken zijn. 
De initiële keuze voor mantelzorg werkt dan als een fuik.
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3 Discussie en aandachtspunten voor beleid 

Dit onderzoek heeft enkele verrassende uitkomsten: allochtone mantelzorgers in Twente zijn 
op dit moment niet meer belast dan autochtone, weten de weg naar (PGB-gebaseerde) pro-
fessionele zorg goed te vinden en sluiten in hun zorgopvattingen uitstekend aan bij de uit-
gangspunten van de Wmo. Wel vonden wij enkele verschillen tussen de beide groepen die er 
op wijzen dat allochtone mantelzorgers in de toekomst mogelijk meer risico lopen om overbe-
last te raken. Hieronder willen wij deze risicofactoren onder de aandacht brengen en voegen 
we steeds een aandachtspunt voor beleidsmakers toe. 

Bezuinigingen

De goede aansluiting van de zorgopvattingen van allochtone burgers met de uitgangspunten 
van de Wmo kan worden bedreigd door bezuinigingen op het PGB. Binnen het actief burger-
schap wordt mantelzorg gestimuleerd, maar ook professionele zorg en ondersteuning aan-
geboden om overbelasting te voorkomen. Wanneer allochtonen voor deze ondersteuning ge-
bruik willen maken van organisaties die passen bij hun culturele achtergrond, komen zij vaak 
bij PGB-gebaseerde zorg terecht. Een andere bron van passende zorg, betaalde mantelzorg, 
is eveneens gebaseerd op het PGB. Bezuinigingen op het PGB treffen allochtonen dan ook on-
evenredig hard. Wanneer door het wegvallen van het PGB het regelen van passende thuiszorg 
of betaalde mantelzorg bemoeilijkt wordt belemmert dit de, in de Wmo als belangrijk geduide, 
mogelijkheid voor allochtone mantelzorgers om zorg naar eigen inzicht in te richten. De kans 
bestaat dat men dan noodgedwongen terugvalt op onbetaalde mantelzorg. 

•	 Een aandachtspunt is verdere bezinning op de gevolgen van bezuinigingen in de zorg voor 
de beschikbaarheid van passende zorg voor allochtone zorgvragers en mantelzorgers. 

Taakverdeling

Uit ons onderzoek is gebleken dat met name allochtone vrouwen het risico lopen in de man-
telzorg vast te komen te zitten, omdat zij jong beginnen en vervolgens te maken krijgen met 
vastgegroeide patronen. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van een dergelijke vast-
staande taakverdeling voor de (arbeids-) participatie van allochtone vrouwen. 

•	 Een aandachtspunt is bewustwording onder mantelzorgers over de gevolgen van de taak-
verdeling op de langere termijn. Ongeacht hoe men de zorg in wil vullen is het aan te ra-
den om al over de consequenties van een grote zorgvraag te spreken op het moment dat 
deze nog niet aan de orde is. Mantelzorgers zouden al vroeg in hun “mantelzorgcarrière” 
bezig moeten zijn met de vraag hoe de taken in de toekomst verdeeld gaan worden, hoe 
de mantelzorg zich verhoudt tot hun eigen toekomstplannen en welke invloed ze zelf op 
de situatie kunnen uitoefenen. Huisartsen, vaak de eersten die met de mantelzorgers in 
contact komen, kunnen hierin een rol spelen.

Toenemende zorgvraag

Dat de zorg voor de allochtone mantelzorgers in ons onderzoek nog niet zo zwaar is heeft 
vermoedelijk veel te maken met het feit dat de eerste generatie nu nog niet hoogbejaard is 
en daarom nog een beperkte zorgvraag heeft. In de toekomst zal het aantal hoogbejaarde al-
lochtonen echter toenemen en zal er voor een deel van hen aan extramurale zorg (bejaarden-
huis of verpleegtehuis) gedacht moeten gaan worden. Dit, zo blijkt uit ons onderzoek, blijft 
voor allochtonen een heikel punt. Omdat het klassieke verzorgingshuis, mede door bijvoor-
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beeld de maatregel “scheiden wonen en zorg”, lijkt te verdwijnen en mensen steeds meer en 
langer zelfstandig blijven wonen kan dit probleem deels ondervangen worden. Het is dan wel 
nodig dat woningcorporaties en zorginstellingen zo veel mogelijk zorg op maat gaan leveren 
en zich hierbij ook toeleggen op het leveren van interculturele zorg. 

•	 De mate waarin passende zorg beschikbaar is, is een belangrijk aandachtspunt. Investeren 
in het opzetten of uitbreiden van de mogelijkheden voor een Turkse of Suryoye “vleugel” 
van een bejaarden- of verzorgingstehuis zijn het overwegen waard. Daarnaast dient aan-
dacht te worden geschonken aan de mogelijkheden om mensen thuis passende zorg aan 
te bieden.

Burgerschap

Ten slotte nog een overweging over de relatie tussen mantelzorg en burgerschap. In de Wmo 
wordt	het	geven	van	mantelzorg	gedefinieerd	als	actief	burgerschap	en	worden	andere	vor-
men van participatie vooral betrokken op de zorgontvanger. Dit is voor mantelzorg een vrij 
beperkte	definitie	van	actief	burgerschap.	Participatie	houdt	ook	in	dat	burgers	zich	zelfstan-
dig kunnen redden in de maatschappij, zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en een bredere 
maatschappelijke rol kunnen vervullen. Wanneer het geven van mantelzorg een te groot be-
slag legt op het leven van de mantelzorger kan het juist ook een beletsel vormen voor breder 
ingevuld actief burgerschap. 

•	 Er dient aandacht te zijn voor het risico dat mantelzorg sociale en arbeidsparticipatie in de 
weg kan staan. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers, organisaties die mantelzorgers 
ondersteunen en mantelzorgers zelf is welke beperkingen van participatie zij nog accepta-
bel vinden, maar ook de mogelijkheden om mantelzorg als opstap naar meer participatie 
te gebruiken. 
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BIJLAGE: Toelichting op gebruikte     
   onderzoeks methoden

Aan het uitgevoerde onderzoek kleven noodzakelijkerwijs beperkingen, die de resultaten mo-
gelijk hebben beïnvloed. 

Voor het eerste deelonderzoek mochten wij dankbaar gebruik maken van lopend panelon-
derzoek in de drie gemeenten. Hierbij liepen wij er als onderzoekers echter tegenaan dat 
allochtone burgers duidelijk waren ondervertegenwoordigd in de gebruikte gemeentelijke on-
derzoeken. Conclusies over de resultaten met betrekking tot de gehele allochtone populatie 
dienen zodoende met de nodige voorzichtigheid te worden getrokken.  

Ook bij de tweede deelstudie moet worden opgemerkt dat het proces van het werven van 
allochtone	respondenten	vrij	moeizaam	is	verlopen.	Veel	sleutelfiguren	uit	de	allochtone	ge-
meenschappen gaven aan dat er tegelijkertijd meerdere onderzoeken naar mantelzorg lie-
pen (onder andere namens de GGD, de provincie en studenten van de Saxion Hogeschool), 
waardoor zij zich bezwaard voelden hun achterban (alweer) aan te spreken. Daarnaast ging 
het om een vrij uitgebreide vragenlijst die eigenlijk goede vaardigheden in het Nederlands 
vereiste. Voor mantelzorgers die de taal niet goed machtig waren is in enkele gevallen ge-
kozen voor de oplossing dat een meertalige zorgconsulent met hen de vragen doornam. Dit 
was echter een erg tijdsintensieve aanpak voor zowel de mantelzorger als de zorgconsulent. 
Verder bleek bij het benaderen van respondenten dat veel allochtone mantelzorgers wan-
trouwig waren over de intenties van het onderzoek. Zij waren bijvoorbeeld bang dat hun 
gegevens gebruikt zouden worden om hen te korten in zorgvoorzieningen. Het viel niet altijd 
mee om de bedoeling van het onderzoek uit te leggen zonder misverstanden op te roepen. Zo 
dachten sommige mantelzorgers dat de onderzoekers werkzaam waren bij de gemeente en 
er voornamelijk waren om hen te adviseren in het aanvragen van voorzieningen. De meeste 
vragenlijsten die door allochtone mantelzorgers zijn ingevuld, zijn dan ook binnengekomen 
via	sleutelfiguren	uit	de	gemeenschap.	Bovengenoemde	belemmeringen	hebben	geresulteerd	
in een vrij beperkte steekproef, wat inhoudt dat de resultaten met terughoudendheid geïnter-
preteerd dienen te worden. Bovendien geldt voor veel mantelzorgers uit deze deelstudie dat 
zij zijn benaderd via zorgconsulenten, zorginstellingen of mantelzorgorganisaties. Hierdoor 
is in het onderzoek vermoedelijk sprake van een aanzienlijke oververtegenwoordiging van 
mantelzorgers die een of meer vormen van ondersteuning ontvangen.

Ten slotte geldt voor alle drie de deelstudies dat mantelzorgers die geen of beperkt Nederlands 
spreken nauwelijks in het onderzoek zijn meegenomen. Voor de eerste deelstudie lag dit, om-
dat wij aansloten bij lopend onderzoek van de gemeenten, geheel buiten ons bereik. Voor de 
overige twee deelstudies gold dat het betrekken van mensen die geen Nederlands spraken 
te hoge kosten met zich mee zou hebben gebracht. Overigens gold daarbij dat dit onderzoek 
zich met name richtte op mantelzorgers die tot de tweede of derde generatie migranten be-
horen. Het overgrote deel van hen is in Nederland opgegroeid en beheerst de Nederlandse 
taal. Wij zijn daarom van mening dat de groep die wij wilden onderzoeken (mantelzorgers uit 
de tweede en derde generatie Turkse en Suryoye migranten) voldoende gerepresenteerd is in 
ons onderzoek. Dit neemt echter niet weg dat er een groep mantelzorgers bestaat die op la-
tere leeftijd naar Nederland is gekomen. Deze groep is nu buiten beeld gebleven, en daarmee 
ook de mogelijke problemen en strategieën die op hen van toepassing zijn. 
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