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Hoofdstuk1

Inleiding

Zijn er verschillen in de wijze waarop er binnen autochtone en migrantengemeenschappen over
mantelzorgwordtgedachtenmetmantelzorgzorgwordtomgegaan?Dezevraagissindsdeinvoering
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007 relevant geworden voor Nederlandse
gemeenten. Zij zijn binnen de Wmo verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers in
hetalgemeenenhetwelzijnvanmigrantenmantelzorgersinhetbijzonder1.GemeentelijkebeleidsͲ
makers en mantelzorgorganisaties hebben redenen om aan te nemen dat er wezenlijke verschillen
bestaantussenetnischegroepenwaarhetmantelzorgbetreftendatdezeverschillenerbovendien
toe kunnen leiden dat migrantenmantelzorgers een grotere kans lopen om overbelast te raken. Zo
constateerdengemeentenenkelejarengeledendatmigrantenmindergebruikmakenvanprofessioͲ
nelezorgdanautochtoneneninplaatsdaarvandevoorkeurlijkentegevenaaninformelezorg.De
gemeenten vermoedden dat het beperkte zorggebruik binnen migrantengemeenschappen voortͲ
vloeituitonbekendheidmethetzorgaanbod,taalbarrièresengebrekaaninterculturelezorgvoorzieͲ
ningen.Deverantwoordelijkheidvoordezorgaanouderen,ziekenengehandicaptenkomtdaardoor
vakerbijmantelzorgersteliggenenmindervaakbijprofessionelezorgkrachten.DemografischeverͲ
schuivingendieeropduidendathetberoepopmantelzorginmigrantengemeenschappenindetoeͲ
komstzaltoenemen,verlenenbovendienurgentieaandevragendiespelenrondmigrantenmantelͲ
zorgers. Veel mensen uit de ‘eerste generatie’ migranten worden nu oud: het aandeel 65Ͳplussers
onderdenietͲwestersebevolkingzalindetoekomststijgenvan4%in2012naar22%in2060(GarsͲ
sen, 2011). Om verschillende redenen hebben migrantenouderen bovendien meer zorg nodig dan
autochtoneNederlandsegeneratiegenoten.VooralouderenmeteenTurkseofMarokkaanseachterͲ
grondblijkeninvergelijkingmetautochtoneNederlandseouderenopjongereleeftijdgezondheidsͲ
klachten te ontwikkelen (Schellingerhout 2004, 221). Het beeld ontstaat van een groeiende groep
migrantenouderendieveelzorgnodigheefteneentoenemendberoepdoetophetinformelenetͲ
werk.
Op lokaal niveau is veel onderzoek uitgevoerd naar de zorgopvattingen en het zorggedrag van miͲ
granten.Dergelijkonderzoekisermeestalopgerichtaanbevelingenteformulerentenaanzienvan
gemeentelijkbeleiddatdeondersteuningvanmigrantenmantelzorgersdientteverbeteren.ZoworͲ
denergespreksgroepenvoormigrantenmantelzorgersgestart,organiserenzelforganisatiesinformaͲ
tieavondenoverinformelezorgenwordener“allochtonezorgconsulenten”aangestelddiecultuurͲ
en taalbarrières dienen te doorbreken (Van Mechelen, 2002). Wellicht omdat veel onderzoek naar
migrantenmantelzorgerseenpraktischeinstreekheeft(hetinzichtelijkmakenvanoorzakenvanbeͲ
lastingenhetformulerenvanbeleidsinterventiesomoverbelastingtegentegaan)zijnervragenrond
etniciteiteninformelezorgdieblijvenliggen.LokalevragenrondmigrantenmantelzorgerszijningeͲ
bedintenminstedriebrederemaatschappelijkedebattendienietalleenaandeNederlandse,maar
ookaandeinternationalecontextraken.Hieronderwordtinmeerdetailuitgelegdhoevragenrond
hetwelzijnvanmigrantenmantelzorgersrakenaandebattenrondactiefburgerschap,verschuivende
zorgopvattingenenonderhandelingsstrategieën.Indeeersteplaatsgaathetdanomverschuivingen
binnendeverzorgingsstaatendaarmeegepaardgaandeontwikkelingenrondhetdenkenoverburͲ
gerschap,inhetbijzonderdeopkomstvanactiefburgerschap(Brannan,JohnenStoker2006;NewͲ

1

M.Bussemaker(2007),Voorelkaar:beleidsbriefmantelzorgenvrijwilligerswerk,p.9.
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manenTonkens2011).MetnameveranderendeopvattingenoverdetaakverdelingtussendeoverͲ
heidenburgerstrekkendeaandacht.Binnendeideologievanactiefburgerschapvindenbelangrijke
verschuivingenplaatstenaanzienvandeverantwoordelijkheidvoorzorg.Deoverheidneemtsteeds
meerafstandvanhaarzorgenderolenstuurtaanopeensamenwerkingsverbandwaarinoverheiden
burgers samen oplossingsgericht werken aan zorgverlening. Om een dergelijke samenwerking te
laten slagen is het nodig dat burgers en overheid elkaar als partner zien, elkaars uitgangspunten
(h)erkennen en bereid zijn samen aan oplossingen te werken (Tonkens en Verhoeven 2011; Oude
VrielinkenVerhoeven2011).DevraagrijstinhoeverredezorgopvattingenvanmigrantenenoverͲ
heidinwerkelijkheidovereenkomenenofdebasisvooreenvruchtbaresamenwerkinginmigrantenͲ
gemeenschappenvoldoendeaanwezigis.Indetweedeplaatsspelenervragenronddewijzewaarop
ledenvanetnischeminderhedenbinnenwestersesamenlevingenvandeautochtonebevolkingverͲ
schilleninhunopvattingenoverengedragtenaanzienvanzorg(Yerden2000;DeGraaffenFrancke
2002; Bradley et al. 2002; Schellingerhout 2008). Waar enerzijds blijkt dat traditionele opvattingen
uithetlandvanherkomstintactblijven(KaŒitçibaƔi,1996),lijkenmigranten(zekertweedeenverdeͲ
regeneraties)anderzijdshunopvattingenenzorggedragaantepassenaandemeeropprofessionele
zorg gerichte opvattingen van het land van migratie (Daatland en Lowenstein, 2001). In de derde
plaatsisermeerinzichtnodigindewijzewaaroperbinnenmigrantengemeenschappenwordtomͲ
gegaan met bovengenoemde verschuivingen binnen de verzorgingsstaat en binnen de eigen geͲ
meenschap. Wanneer traditionele zorg minder vanzelfsprekend wordt en daarmee mantelzorg aan
vanzelfsprekendheidinboetzaleronderhandeldmoetenwordenoverwiewelkdeelvandezorgop
zichneemt(Knipscheer2004,11).

1.1

Maatschappelijkecontext

1.1.1 Actiefburgerschap
NetalsinveelanderewesterselandenstaatinNederlanddeverzorgingsstaatalenigedecenniaonͲ
derdruk(TrommelenVanderVeen1999;Hemerijck2005;DeMooij2006).Doordevergrijzingiser
steeds meer zorg nodig en zijn er steeds minder schouders om de kosten hiervan te dragen. Veel
westerselandenkenneneeninkrimpingvandeverzorgingsstaatintermenvanrechten,diegepaard
gaatmetmeermarktwerkingindezorgeneentoenemendberoepopdeverantwoordelijkheidvan
burgers. Tegelijkertijd valt een toenemende onvrede te bespeuren over de veronderstelde steeds
passievere opstelling van burgers (Putnam, 2000). Deze kritiek op afnemende participatie gaat geͲ
paardmeteenoproepaanburgersomzichopallerleigebiedenmeerintezettenvoordesamenleͲ
ving(RacoenImrie2000;Ossewaarde2006).Viavrijwilligerswerk,politiekebetrokkenheidenmanͲ
telzorgdienenburgersmeerbetrokkenterakenbijdemaatschappij.DeovergangnaaractiefburgerͲ
schapkanbegrepenwordenalseenpolitiekprogrammadateropgerichtisomeennieuwmoreel
kader te implementeren in de maatschappij (Foucault 1979, 1991; Clegg et al. 2002; Ossewaarde
2006).InNederlandisdeinvoeringvandeWmobijuitstekeenvoorbeeldvandewijzewaaropeen
terugtrekkendeoverheidmeertakenneerlegtbijactiefparticiperendeburgers.Toegangtotformele
zorg,geleverddoorprofessionals,isnadeinvoeringvandeWmomindervanzelfsprekendgeworden
enerwordtvanburgersverwachtdatzijzorgtakengaanovernemenvanprofessionelezorginstellinͲ
gen.DeontwikkelingvanbezuinigingenincombinatiemeteentoenemendenadrukopburgerpartiͲ
cipatieindezorgiszoalsgezegdgeenspecifiekNederlandsverschijnsel,maarkenmerkteenalgemeͲ
netrendinWesterseverzorgingsstaten.InGrootͲBrittanniëwordtbinnendepolitiekeideologievan
“NewRight”informelezorggezienalseenburgerplicht(Harris,2002);inAustraliëneemtonderinͲ
vloedvanneoliberalepolitiekdedrukopinformelezorgtoe(Henderson,2005)enookinScandinaviͲ
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sche landen roept de overheid op tot meer informele zorg (Jeppsson Grassman, 2003). Het terugͲ
draaienvanoverheidsuitgavenindezorgincombinatiemeteenappèlopdeburgermoraalisdaarͲ
mee een breed westers verschijnsel. Beleidsinterventies die informele zorg stimuleren zijn evenzo
geenspecifiekNederlandsverschijnsel,maarzijntekenendvooreenbredereontwikkelingdiezichin
veel Westerse landen voordoet. Omdat in deze landen net als in Nederland aanzienlijke aantallen
nietͲwestersemigrantenwonendiemethetactiefburgerschapbeleidtemakenkrijgenzijndeuitͲ
komstenvanditonderzoekookindezeinternationalecontextvanbelang.
Hetisdevraagofvanmigrantengroepenverwachtkanwordendatzijzichanderstotdeinkrimping
vandeverzorgingsstaatenhetveranderdedenkenoverburgerschapzullenverhoudendanautochͲ
tone burgers. Aan de ene kant kan men veronderstellen dat wanneer binnen migrantengemeenͲ
schappen traditionele zorgopvattingen dominant zijn, men binnen deze gemeenschappen niet de
overheidmaardefamilieverantwoordelijkheidhoudtvoordezorg.Hetactiefburgerschapdiscours
zoudanjuistbijmigrantenaansluitingmoetenvinden,omdateenvoorkeurvoorinformelezorgpast
bij wat de ideologie van actief burgerschap beoogt: eerst proberen zelf de zorgvraag op te lossen,
alvorensmenbijdeoverheidaanklopt.Het“nieuwemorelekader”datonderNederlandersnodigis
omhentotactiefburgerschapͲendaarmeemeermantelzorgͲtebewegen,zoudanondermigranͲ
tengroepen al ruimschoots voorhanden zijn. Actief burgerschap impliceert echter ook een samenͲ
werkingtussenburgersenoverheid.WanneerburgersdeproblemenzelfnietkunnenoplossenkunͲ
nenzeeenberoepdoenopdeoverheidvoorondersteuning.Aandeanderekantzoumendaarom
kunnenargumenteren datwanneerdezorgopvattingenvanmigrantenzich eenzijdigrichtenopinͲ
formele zorg het draagvlak dat nodig is voor de samenwerking tussen overheid en burgers binnen
deze gemeenschappen ontbreekt. De verhouding tussen veranderingen in de verzorgingsstaat, het
denkenoverburgerschapendezorgopvattingenvanmigrantenisdaarmeeeenvraagstukdatverder
onderzoekbehoeft.
1.1.2 Verschuivendezorgopvattingen
Onderzoek naar migrantenmantelzorgers of het welzijn van migrantenouderen concentreert zich
vaak op culturele zorgopvattingen. Yerden (2000) heeft laten zien dat binnen de Turkse gemeenͲ
schapronddezorgverleningaanoudereneenuitgebreidnormenͲenwaardensysteembestaat.TerͲ
wijldeoudstezoondeverantwoordelijkheidheeft,ishetzijnvrouwdievervolgensdezorgdaadwerͲ
kelijkverleentenvoorhaarschoonouderszorgt.BinnendeSuryoye2gemeenschapzijnvergelijkbare
normen en praktijken te zien (Schukkink 2003, 240Ͳ241). Bovendien worden binnen migrantengeͲ
meenschappen, vaker dan bij autochtonen, vrouwen aangesproken om de mantelzorg te verlenen.
Hetgevenvanzorgwordtvakeralseenvanzelfsprekendevrouwentaakgezien(Tonkens,Verplanke
enDeVries2011,15).Schans(2007)vergeleekdeinzetvanautochtoneenmigrantenmantelzorgers.
Wanneer alleen op etnische afkomst vergeleken wordt blijkt er geen groot verschil te zijn, maar
wanneermengenderinogenschouwneemtwel:hetleeuwendeelvandemantelzorgbijmigranten
komtopdeschoudersvanvrouwenterecht.Schans(2007,innavolgingvanKaŒitçibaƔi,1996)wijster
bovendienopdathoeweloverhetalgemeenwordtaangenomendatnietͲwestersemigrantenzich
aanpassenaandenieuwesituatieenvanzelf‘moderniseren’,ditvoorfamiliezorgniethetgevalhoeft

2

DeinNederlandwonendeSuryoye(ookwelAssyriërsofArameeërsgenoemd)zijnchristelijke(SyrischͲ
orthodoxe)vluchtelingen,veelalafkomstiguitTurkije.RelatiefveelSuryoyehebbenzichgevestigdinTwente,
metnameinEnschedeenHengelo.NederlandersvanSuryoyeafkomstvormen,naastNederlandersvanTurkse
afkomstenautochtoneNederlanders,éénvandegroepenwaarditonderzoekopfocust.
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te zijn. Met name in stedelijk gebied blijken familiebanden en onderlinge solidariteit stevig op hun
plekteblijven.VandenBroekenKeuzekamp(2008)zienditterugindezorgopvattingenvanmigranͲ
tenvandetweedegeneratiedie,meerdanautochtoneNederlanders,denadrukleggenopfamilieͲ
zorgendezeverkiezenbovenprofessionelezorg.Veelgemeentenvrezendatmigrantenvasthouden
aantraditionelezorgopvattingenterwijldeoverheidzichterugtrekt,waardoordekansopoverbelasͲ
tingondermigrantenmantelzorgerstoeneemt.OnderzoekzoalsdatvanFORUM(2011),waaruitzoͲ
weleenhogeervarenbelastingalseenhogefeitelijkebelastingondermigrantenmantelzorgersblijkt,
geeftinderdaadaanleidingtotzorg.Omdathetvooralvrouwenzijndiedezorgverlenen,zullenmet
name migrantenvrouwen met deze belasting te maken krijgen, waardoor hun emancipatie belemͲ
merddreigtteworden.
Hetdwingendekaraktervanculturelezorgopvattingen,deaanwezigheidvangenderstereotypenen
de nadruk op de gemeenschap zijn steeds terugkerende elementen in onderzoek, rapportages en
beleidsstukken.Vaakwordenculturelezorgopvattingengenoemdalseenbronvanspanningomdat
zeertoeleidendatmantelzorgersovervraagdworden,ofomdatdemantelzorgersdezorgopvattinͲ
gen van hun informele netwerk niet delen (Van Niekerk 1991; Pharos 2006; Schellingerhout 2004,
2008; Yerden 2000). Culturele zorgopvattingen zijn echter niet statisch, maar aan verandering onͲ
derhevig. Migranten van de tweede en derde generatie komen in de Nederlandse samenleving in
aanraking met zorgopvattingen die gevoed zijn door jarenlange ervaring met de verzorgingsstaat.
Binnen de Nederlandse context heeft het ideaal van gemeenschapszorg plaatsgemaakt voor een
denken over zorg waarin de overheid en professionals een belangrijke rol spelen. De vanzelfspreͲ
kendheidwaarmeemenvroegertakenoppakteisondermigrantenlangzaamaanhetverdwijnen.Dit
beeld wordt bevestigd door onderzoek van Schans (2007), die intergenerationele solidariteit onder
autochtone en migrantengroepen onderzocht en vond dat de overeenkomsten groter zijn dan de
verschillen (78). Zorgopvattingen blijken niet significant samen te hangen met de hoeveelheid zorg
diemengeeft:zowelautochtonealsmigrantenmantelzorgerszorgengemiddeldachtuurperweek
(Schellingerhout2008,68Ͳ71).Hetisdevraaginhoeverremigrantenmantelzorgersuitdetweedeen
derdegeneratiedenormatievezorgopvattingenvanhunoudersdelenenof,wanneerditnietzois,
ditspanningentussende generaties totgevolgheeft.Deouderegeneratie kanhetverzorgingsͲen
bejaardenhuis, maar soms ook de thuiszorg, taboe verklaren omdat het bespreken daarvan gezien
wordtalsgebrekvanrespectvandekinderenvoorhunouders.JuistwanneereenonderwerponbeͲ
spreekbaariskanhetvoorkinderenechterlastigwordenomeenafwegingtemakeninhetverdelen
vanhunaandacht,tijdenenergietussenwerk,eigengezin,eigenlevenenmantelzorg.Yerden(2000)
omschrijft hoe binnen Turkse gezinnen spanningen of zelfs hoogoplopende conflicten kunnen ontͲ
staanwanneervolwassenkinderenminderzorgwillengevendanhunoudersvanhenverwachten.
Er lijken zich hiermee tegenstrijdige verschuivingen te voltrekken binnen migrantengemeenschapͲ
pen.Terwijlaandeenekanttraditionelezorgopvattingenbinnenmigrantengroepenbreedworden
gedragen(ookonderjongeregeneraties),ontstaanaandeanderekantspanningendoordatmantelͲ
zorgersdezeopvattingennietaltijdinpraktijkkunnenofwillenbrengen(Morée,2005).DezetegenͲ
stellinglijkthetbelangdataanzorgopvattingengehechtwordtenigszinstenuanceren.
1.1.3 Strategieënvanmigrantenmantelzorgers
Hoewel er inmiddels veel bekend is over zorgopvattingen binnen migrantengemeenschappen is er
relatiefweinigonderzoekgedaannaardewijzewaaropmantelzorgersomgaanmetspanningendie
kunnen ontstaan wanneer hun zorgopvattingen botsen met die van hun omgeving. Het onderzoek
6
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vanYerden(2000)ishieropeenuitzonderingenwordtdanookveelvuldigaangehaald. YerdenonͲ
derzochthoebinnen15TurksefamilieswordtgedachtengehandeldrondzorgaandeoudstefamiͲ
lieleden. De ouderen uit zijn onderzoek houden veelal vast aande traditionele zorgopvattingen uit
hetlandvanherkomstenverwachtenvanhunoudstezoonenzijnvrouw(degelin,bijvoorkeurzijn
nicht) verregaande zorg. Binnen sommige gezinnen konden de kinderen aan deze verwachtingen
voldoen, bijvoorbeeld door samen met de ouder(s) in één huis te wonen. Binnen andere gezinnen
verschovendeopvattingenvande“tussengeneratie”(degeneratiedieopjongeleeftijdnaarNederͲ
landkwam)enachttendekinderenzichzelfnietinstaatomdergelijkeintensievezorgteverlenen.
Wanneer zich dergelijke verschillen in opvatting voordeden bleken conflicten hoog op te kunnen
lopenomdathetonderwerpzorgbinnendezegezinnennietofnauwelijksbespreekbaarwas(Yerden
2000,129).HetonderzoekvanYerdengeeftdiepgaandinzichtindewijzewaaropdeverantwoordeͲ
lijkheid voor zorg binnen Turkse migrantenfamilies geregeld wordt via het verwantschapssysteem.
Hetonderzoekgeldttotophedenalseenbelangrijkebronvankennisvoorbeleidsmakersenandere
onderzoekers. Voor een bredere en hedendaagse visie op het omgaan met informele zorg binnen
migrantenkringenkenthetonderzoekechterenkelebeperkingen.Yerden’sonderzoekrichtzichuitͲ
sluitend op Turkse Nederlanders. Daarmee blijft de vraag onbeantwoord in hoeverre de door hem
omschrevenspanningengerelateerdzijnaanetnischeafkomst,eninhoeverredezespanningenook
voorkomen in de gezinnen van autochtone Nederlanders of andere etnische groepen. Verder richt
Yerden zich voornamelijk op zorg en conflicten binnen de familiekring – tussen ouders en hun volͲ
wassenkinderenofkleinkinderen–ennietopspanningenmetanderepartijendiebijdemantelzorg
betrokkenkunnenzijn.Uitdeliteratuurisechterbekenddatbijspanningenoverdetaakverdelingin
dezorgzichnietzeldenambtenarenenprofessionalsbetrokkenzijn(HäikiöenAnttonen,2010).
Desituatievanmigrantenmantelzorgerskannietgoedbegrepenwordenwanneernietookbredere
maatschappelijke vraagstukken worden meegenomen. In de eerste plaats bevinden mantelzorgers
zichnietineenvacuümmaarstaanzeinrelatietoteenoverheid,diedeelsdeverantwoordelijkheid
voor de zorg voor de burgers op zich neemt. Deze overheid is hierin echter niet statisch. Over de
verhouding en taakverdeling tussen burgers en overheid wordt steeds opnieuw onderhandeld. De
positievanmigrantenals“achterstandscategorie”inderecentegeschiedenisvandeverzorgingsstaat
enerzijdsenalsdragersvantraditionelefamiliewaardenanderzijdsroeptdevraagopwelkeinvloed
etnischeachtergrondheeftophunpositiealsdeelnemersinditonderhandelingsproces.MeerspeciͲ
fiekgaathetomdevraagnaarderolvanetnischeachtergrondindematewaarinburgersenoverͲ
heidheteenszijnoverdeideologischeuitgangspuntenopbasiswaarvandetaakverdelingtotstand
komt.NaastverschuivingeninhetdenkenoverburgerschapzijnerindetweedeplaatsookverschuiͲ
vingenmerkbaarintraditionelezorgopvattingen.Hoewelonderzoeknaaropvattingenansichveelal
aangeeftdattraditionelezorgopvattingendoormeerderegeneratiesgedragenworden,wijstonderͲ
zoeknaardepraktijkvandemantelzorguitdatzichspanningenkunnenvoordoentussenmantelzorͲ
gersenhunzorgontvangerofanderefamilieleden.DaarmeelijktertevenseenspanningsveldtebeͲ
staan tussen opvattingen en praktijk. In de derde plaats is er een gebrek aan kennis over de mate
waarin zich verschillen aftekenen in spanningen en strategieën tussen verschillende etnische groeͲ
pen.OnderzoeknaardepositievanmigrantenmantelzorgersheeftnognietgeleidtoteensystematiͲ
sche vergelijking van conflicthantering rond het verdelen van zorgtaken binnen het informele netͲ
werkvanverschillendeetnischegroepen.
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1.2

Probleemstellingenonderzoeksvraag

Veelvandeinzichtenindesituatievanmigrantenmantelzorgerszijnafkomstiguitbeperkt,kwalitaͲ
tiefonderzoekdatisuitgevoerdindegrotestedenenwaarindebetekenisvangrotereideologische
verschuivingeninoverheidsbeleid,zoalsdeoproeptotactiefburgerschap,vaak(nog)nietismeegeͲ
nomen.Bovendienzijnzorggebruik,zorgopvattingenenheteventueleontstaanvanspanningenvaak
onderwerpvanonderzoek,maarblijftdewijzewaaropmantelzorgersvervolgensmetdezespanninͲ
gen omgaan onderbelicht. De drie hierboven genoemde maatschappelijke vraagstukken (burgerͲ
schap, verschuivende zorgopvattingen en strategieën) komen echter gelijktijdig voor en grijpen op
elkaarin.Ditmaaktdatdeachtergrondwaartegendesituatievanmigrantenmantelzorgersbegrepen
kanwordenbijzondercomplexis.Terwijlopmacroniveaudeoverheidzichterugtrekten‘debalbij
deburgerlegt’(Tonkens,2008),islokaalbeleiddoorspektvandeovertuigingdatmigrantenmantelͲ
zorgers juist steun van de overheid nodig hebben. Terwijl onderzoek vrijwel eenduidig uitwijst dat
traditionelezorgopvattingenonderallegeneratiesmigrantengedeeldwordenlijktereenverschilte
bestaanmetdedagelijksepraktijk,waarinzekeronderjongeregeneratiesdezezorgopvattingenniet
altijd tot uitdrukking komen. En hoewel aan culturele zorgopvattingen impliciet of expliciet een
dwingendkarakterwordttoegeschreven,vermoedikeenpraktijkwaarinbinnenfamiliesopallerlei
manierenonderhandeldwordtoverdetaakverdeling.
DitonderzoekwilmeerinzichtverschaffenindecomplexewerkelijkheidwaarmigrantenmantelzorͲ
gersmeetemakenhebbenendewijzewaaropzijzichtotdezewerkelijkheidverhouden.VeelonͲ
derzoeklijktuittegaanvandestilzwijgendeaannamedatzichverschillenvoordoentussenautochͲ
toneenmigrantengroepen,endatdezeverschillenvoornamelijkberustenopverschilleninculturele
zorgopvattingen.Erzijnechterredenenomaantenemendateenaanzienlijkdeelvandeproblemen
waar migrantenmantelzorgers mee te maken krijgen ook gelden voor autochtone mantelzorgers.
Ook zij krijgen te maken met bezuinigingen in de zorg, met familieleden die misschien niet altijd
staantespringenomzorgtakenovertenemen,enmeteenouderegeneratiediemethenkanverͲ
schilleninzorgopvattingen.Omdezeredenishetwenselijkdatindittypeonderzoekgebruikwordt
gemaaktvaneenautochtonecontrolegroep.AlleenzokanwordenonderscheidenofzichdaadwerͲ
kelijk betekenisvolle verschillen aftekenen in de wijze waarop migranten en autochtone NederlanͲ
dersreagerenopverschuivingeninhetoverheidsbeleidenintergenerationeleverschilleninzorgopͲ
vattingen.Hiertoedienteersttewordenonderzochtinwelkematezichverschillenvoordoeninde
zorgopvattingen van autochtone Nederlanders en Nederlanders met een migrantenachtergrond.
Bovendien is het aannemelijk dat zich verschillen voordoen tussen verschillende etnische groepen,
die in onderzoek dat zich op slechts één van deze groepen richt niet aan het licht komen. In mijn
onderzoek worden daarom naast Turkse Nederlanders ook Nederlanders met een Suryoye en een
autochtone achtergrond onderzocht. Het includeren van nog meer etnische groepen is helaas niet
mogelijkgebleken.Omdaternietbijvoorbaatvanuitmagwordengegaandatzorgopvattingenzich
directvertalennaarzorggedragwordtvervolgensonderzochtofzichverschillenvoordoenindemate
waarin zorgopvattingen corresponderen met de bereidheid om ook daadwerkelijk zorg te geven.
Vervolgenswordtonderzochtofenhoeautochtoneenmigrantenmantelzorgersmetspanningenof
conflicten te maken krijgen en hoe zij met deze spanningen omgaan. Het is aannemelijk dat in de
ruim twintig jaar die sinds het onderzoek van Yerden zijn verstreken de verschuivingen binnen miͲ
grantengezinnennogverderhebbendoorgezet.WaarYerdentemakenkreegmeteen“tussengeneͲ
ratie” van mensen die in Turkije geboren zijn en als kind of via huwelijksmigratie naar Nederland
kwamen,zijnveelmigrantenmantelzorgersvan“nu”vandetweedeofderdegeneratie,geborenen
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opgegroeidinNederland.Ditroeptdevraagophoeerindehuidigetijdbinnenmigrantengezinnen
wordtomgegaanmetvragenrondzorgenhoemeneventueleconflictenbijafwijkendeopvattingen
hanteert.Daarbijwordennietalleenspanningenindefamiliesfeeronderzocht,maarookspanningen
ofconflictendiezichkunnenvoordoentussenmantelzorgersendeoverheid,professionalsenvrijwilͲ
ligers.
Dehoofdvraagdieinditonderzoekbeantwoordzalwordenluidt:
Inhoeverreverschillendezorgattitudeenzorgbereidheid,enopwelkewijzeverschillenconͲ
flictenenconflicthantering,vanmigrantenmantelzorgersenautochtonemantelzorgers?

1.3

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd in drie deelstudies waarin achtereenvolgens zorgattitude, zorgbereidͲ
heidenconflicthanteringcentraalstaan.Deeerstetweedeelstudieszijnkwantitatief,dederdekwaͲ
litatiefvanaard.OmdatditonderzoekisgestartalsopdrachtonderzoekvoordegemeentenAlmelo,
EnschedeenHengeloheeftdedataverzamelingindezedriegemeentenplaatsgevonden.Hieronder
wordenperdeelstudiedeonderzoeksvraagͲenmethodebesproken.
1.3.1 Eerstedeelstudie:etnischeverschilleninzorgattitude
Heteerstedeelonderzoekrichtzichopdeverhoudingtussenoverheidsbeleidendezorgattitudevan
burgers.Ikonderzoekinwelkematedezorgattitudevanburgersaansluitbijhetnieuweregimevan
actiefburgerschap.Dekerngedachtevanhetactiefburgerschapregimeisdatzorgineersteinstantie
zoveelmogelijkdoorburgerszelfgeleverdwordtendatzijpaswanneerditnietluktbijdeoverheid
aankloppenvoorondersteuning.MijnvermoedenisdathetregimevanactiefburgerschapverschilͲ
lend “landt” in autochtone en migrantengemeenschappen, omdat burgers deze boodschap vanuit
verschillende sociale posities te horen krijgen. Ik ben benieuwd of zich verschillen aftekenen in de
zorgattitudes van verschillende generaties, die zouden kunnen duiden op intergenerationele spanͲ
ningen,enbenbenieuwdnaardewijzewaaropgendereenrolspeeltindematewaarindezorgattiͲ
tudesvanburgersaansluitenbijhetactiefburgerschapbeleid.
Inditdeelonderzoekwordtdevolgendesubvraagbeantwoord:
Inwelkematesluitendeattitudesvanburgersaanbijhetregimevanactiefburgerschapen
ishierinverschilnaaretnischeachtergrond,generatieengender?
Voor het verkrijgen van een antwoord heb ik kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder burgers uit
Almelo,EnschedeenHengelo.Deattitudevanburgerstenaanzienvandeverantwoordelijkheidvoor
zorghebikgemetendoortekijkennaardematewaarinburgersdeverantwoordelijkheidvoorzorg
neerleggenbijverschillendepartijen:deoverheid,professionelezorginstanties,familieenhetbredeͲ
reinformelenetwerk.Vervolgenshebikdeattitudevanburgersvergelekenmetdeuitgangspunten
van het actief burgerschap regime. Op basis van vergelijkingen tussen verschillende etnische groeͲ
pen, verschillende generaties en mannen en vrouwen heb ik onderzocht of zich spanningen voorͲ
doentussendeopvattingenvanbepaaldegroepenburgersendeuitgangspuntenvanhetactiefburͲ
gerschapregime.
1.3.2 Tweededeelstudie:mantelzorgenzorgbereidheid
Indetweededeelstudiestelikdevraagofeensterkeremantelzorgattitude(eensterkerevoorkeur
voor informele zorg) zich vertaalt in een sterkere zorgbereidheid (het voornemen om ook bij een
9
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toenemendezorglastzelfzorgteblijvengeven).Uitbovenstaandebesprekingvanmaatschappelijke
debatten bleek dat traditionele zorgopvattingen onder migranten breed gedeeld worden, waaruit
vaakstilzwijgendgeconcludeerdwordtdatdezeopvattingenzullenleidentothetgevenvanverreͲ
gaandezorg.Dezelinklijktechternietaltijdterecht.Onderzoeklaatbijvoorbeeldookziendatzich
spanningen voordoen tussen verschillende generaties migranten, omdat de jongere generatie tot
minder zorg bereid is dan de oudere generatie zou willen ontvangen. Blijkbaar leidt een voorkeur
voorinformelezorgnietnoodzakelijkerwijstotdebereidheidomzelfook(meer)zorgtegeven.Ikwil
daaromonderzoekenoferverschillenzijnindezorgbereidheidvanautochtoneenmigrantenmantelͲ
zorgersenwelkefactorenvaninvloedzijnopdezezorgbereidheid.
Ikstelindezedeelstudiedevolgendesubvraag:
In welke mate verschillen autochtone en migrantenmantelzorgers in hun bereidheid om bij
een toenemendezorgvraagzelfzorgopzichtenemenenwaardoorwordeneventueleverͲ
schillenverklaard?
OmdezevraagtebeantwoordenwordtgebruikgemaaktvandeReasonedActionApproachvanFishͲ
beinenAjzen(2010).DitmodelwordtdoorFishbeinenAjzengebruiktomkeuzegedragtevoorspelͲ
lenenteverklaren.Inhunmodelonderscheidenzedriefactorendiedekeuzesdiemensenmaken
beïnvloeden: hun eigen attitude, de gepercipieerde druk van belangrijke anderen en de perceptie
vangedragscontrole(deinvloeddiemensenmenentehebbenophetgedragofdekeuzeinkwestie).
In mijn onderzoek beschouw ik het geven van mantelzorg als het te verklaren gedrag en zie ik de
bereidheid om mantelzorg te gaan geven als de uitkomst van een dergelijk keuzeproces. Ik onderͲ
zoekvervolgenshoedesamenhangtussendemantelzorgattitudevanmantelzorgers,deomgevingsͲ
drukdiezijervarenenbelemmeringendiezijvoorzienrichtingprofessionelezorgvaninvloedzijnop
hun zorgbereidheid. Hiertoe heb ik op basis van de theorie van Fishbein en Ajzen een vragenlijst
ontworpen,dieikhebafgenomenonder132mantelzorgersvanverschillendeetnischeachtergronͲ
den.
1.3.3 Derdedeelstudie:spanningen,conflictenstrategie
Dederdedeelstudiegaatinopdevraaghoemantelzorgersomgaanmetspanningendieveroorzaakt
wordendoorverschilleninzorgopvattingentussenhenzelf,hunzorgontvanger,hunverdereinformeͲ
lenetwerk,deoverheideneventueelbetrokkenprofessionals.Hetgaatdanomspanningendiezich
voordoeninhetdagelijkslevenvanmantelzorgersendiebetrekkinghebbenopdevraagwiedezorg
moetuitvoerenenopwelkemanier.Zokanonenigheidoverdeinzetvananderenuithetinformele
netwerkeenbronvanspanningzijn,evenalseenmeningsverschilmetdegemeenteoverdebeschikͲ
bareprofessionelezorgvoordezorgontvanger.DaarnaastwordtindezedeelstudiedewijzeonderͲ
zochtwaaropmantelzorgersmetdezespanningenomgaan.MantelzorgersmoetenmethunomgeͲ
vingconsensusbereikenoverdetaakverdeling,ofandereoplossingenzoekenwanneerditnietlukt.
Indezedeelstudiewordtdevraagbeantwoordwelkestrategieënmantelzorgershierbijgebruikenen
wordtdevolgendesubvraagbeantwoord:
MetwelkespanningenenconflictenkrijgenautochtoneenmigrantenmantelzorgerstemaͲ
kenenopwelkewijzegaanzijmetdezespanningenenconflictenom?
OmdederdesubvraagtekunnenbeantwoordenmaakikgebruikvanhetwerkvanArlieHochschild,
die onderzocht hoe opvattingen en emoties meespelen bij onenigheid over de taakverdeling. Via
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haarconceptenframingrulesenfeelingrulesprobeerikteachterhalenvanuitwelkekadersmantelͲ
zorgersenmensenuithunomgevingdenkenenvoelenoverdetaakverdeling,enhoedezekaders
kunnenbotsen.Omdatikmijervanbewustbendatmantelzorgvaakplaatsvindttussenmensendie
eenaffectievebandmetelkaarhebbenenwaarinemotieeenbelangrijkerolspeeltgaiknietalleen
opzoeknaar“rationele”overtuigingen,maarooknaardewaarderingdiemantelzorgershebbenvan
de onderlinge band. Welke rol spelen loyaliteit en het gevoel bij de zorgontvanger “in het krijt te
staan”?Hoezithetmetmantelzorgersdiedatgevoeljuistniethebbenenzorgenvooriemandmet
wiezegeengoedebandhebben?OpbasisvandetheorievanHochschildhebikinterviewsgehouden
met 34 mantelzorgers van Turkse, Suryoye en autochtone Nederlandse afkomst. Uit hun verhalen
probeer ik meer inzicht te krijgen in de vaak complexe wijze waarop conflicten ontstaan en hoe
daarmeedoormantelzorgersmetverschillendeetnischeachtergrondenwordtomgegaan.

1.4

Debetekenisvancultuurinditonderzoek

Opvallendaandeveelheidvanmateriaalovermigrantenmantelzorgersisdegrotebetekenisdiein
veel publicaties wordt toebedeeld aan cultuur en aan culturele zorgopvattingen in het bijzonder.
Hoewelookanderefactorenwordengenoemddieeenrolspelenbijhetrisicoopoverbelasting(zoals
sociaaleconomischestatusenopleidingsniveauvandemantelzorger)wordtsteedsweergewezenop
cultuurverschillentussennietͲwestersemigrantenenautochtoneNederlandersdieaandeproblemaͲ
tische situatie van migrantenmantelzorgers ten grondslag zouden liggen. Ik wil daarom reflecteren
opdewijzewaaropcultuurinrapportagesenonderzoekengebruiktwordt,endewijzewaarophet
conceptinmijnonderzoekbenaderdwordt.
1.4.1 Cultureleverklaringen
InonderzoeknaarobstakelsdiemigrantenervarentenaanzienvandeprofessionelezorgwordtgeͲ
stelddathuisartsendietemakenkrijgenmetpatiëntenmeteenmigrantenachtergrond“eenheuse
cultuurbarrière [moeten] overbruggen” (Nieuwenhuizen 2003, 24). Waaruit deze cultuurbarrière
precies bestaat wordt in de verschillende publicaties in wisselende mate uitgelegd. Het rapport De
toekomst van de thuiszorg voor hulpbehoevende allochtone ouderen (Foets et al., 2011) geeft een
opsomming van punten waarop de cultuur van Marokkaanse en Turkse Nederlanders verschilt van
dievanautochtoneNederlanders.“Zorgwordtbeschouwdalseenfamilieplicht”,zostelthetrapport,
enhetgebruikvanthuiszorgkanleidentotgezichtsverlies(19).Onderliggendaandezeopvattingzijn
volgenshetrapportopvattingenoverhetindividuendegemeenschap:“hierinzienwehetverschil
gereflecteerdvanculturendienogmeergerichtzijnopdegemeenschapenculturendiemeergericht
zijn op het individu” (ibid., cursivering in originele tekst). Binnen migrantengemeenschappen zou
men daarom andere standpunten innemen over autonomie: “allochtonen ervaren het belang dat
tegenwoordiggehechtwordtaanzelfstandigheidenzelfredzaamheidalsvreemdenzelfsonrespectͲ
volnaardeouderetoe”(ibid.,20).Aanculturelezorgopvattingenwordtvervolgensnietzeldeneen
dwingendkaraktertoegeschreven.Eenin2001verschenenrapportvanhetSteunpuntMinderheden
Overijsselsteltbijvoorbeeld:“dezorgplichtstaatindemeesteculturennogsteedshoogaangeschreͲ
ven,envooralMarokkaansemannenwillendezenietterdiscussiestellen.Dezorgplichtwordtdoor
kinderenvaakalseenlastgezien,maarerrusteentaboeopomerbinnendefamilieovertepraten”
(29).EenrapportvanAlleato,CentrumvoorMaatschappelijkeOntwikkelingteUtrecht(2007),conͲ
cludeert:“Bijnaallemantelzorgersvindenhetverrichtenvanmantelzorgvolkomenvanzelfsprekend:
mantelzorgdoejegewoon,hetisjeplicht,hethoortbijjecultuur,jetraditieofjegeloof,enhetis
absoluutondenkbaardatjehetnietzoudoen.”(21)Alskanttekeningwordthieraantoegevoegddat
de door het centrum bevraagde mantelzorgers een zware druk voelen vanuit de omgeving. Deze
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druk,zoerkentmen,kanookonderautochtonemantelzorgersvoorkomen.HoewelvoorderapporͲ
tageuitsluitendmantelzorgersmeteenmigrantenachtergrondzijnbevraagdwordtdeconclusiegeͲ
trokken dat “de gegevens uit dit onderzoek [er op] wijzen dat het stellen van grenzen, gezien het
moreleappelvanuithuncultuuren/ofgeloof,voorallochtonemantelzorgersweleensextramoeilijk
zoukunnenzijn”(ibid.).
1.4.2 Cultuuressentialisme
HetsteedsweerterugkerendecultuurelementduidtopeentrendinonderzoeknaarmigrantenmanͲ
telzorgerswaarbijdefocusligtbijdatgenewat“anders”isaandeTurkse,MarokkaanseofSurinaamͲ
secultuur.Vanwege hun “afwijkende”culturelezorgopvattingenonderscheidenmigrantenzichzoͲ
welquainzet(eengrotezorgbereidheid),alsquaproblemenwaarmenmeetemakenkrijgt(deinzet
vanmantelzorgersstaatnietterdiscussie,watkanleidentotoverbelasting).“Vanzelfsprekendheid”
en“plicht”zijndaarbijterugkerendetermendiezichvasthakeninhetpubliekesprekenovermantelͲ
zorg binnen migrantengemeenschappen en die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit dit disͲ
cours.Eveneensopvallendisdatveelonderzoekzichbaseertopdezelfdesmalletheoretischebasis
over zorgopvattingen onder migranten (het onderzoek van Yerden wordt veelvuldig geciteerd3) en
globaaldezelfdeonderzoeksmethodehanteert(interviewsenfocusgroepenmetmigranten).De“culͲ
tuurverklaring” wordt zodoende zelden getoetst aan een bredere wetenschappelijke discussie, terͲ
wijlookdegebruikteonderzoeksmethoden(kwalitatiefenuitsluitendgerichtopmigrantengroepen
zelf)weinigaanleidinggevenomdecultuurtheseterdiscussietestellen.
EenrisicovanhetherhaaldelijkbenoemenvaneensocialeomgevingdiemensenviaculturelezorgͲ
opvattingen in de rol van mantelzorger dwingt is dat deze zorgopvattingen zich als een op zichzelf
staand,onveranderlijkgegevenvastzetteninhetcollectievedenkenovermigrantenenmantelzorg.
De cultuurverklaring verwordt dan tot een selfͲfulfilling prophecy: door uit te gaan van het belang
van culturele zorgopvattingen krijgen deze opvattingen relatief veel aandacht, waardoor het beeld
dat zij een grote rol spelen steeds opnieuw gevoed wordt. Vanuit cultureelͲantropologische hoek
wordtnaardergelijkeverschijnselenverwezenmetdeterm“cultuuressentialisme”(Grillo2003,158).
Ondercultuuressentialismevaltteverstaan“thenotionofcultureasstatic,fixed,objective,consenͲ
sualanduniformlysharedbyallmembersofagroup”(Wikan1999,62).Eencultuuressentialistische
visiehoudtindatcultuurwordtgezienalseenkarakteristiekeeigenschapvaneenbepaaldeetnische
groep,waarbijverschillenbinnenenovereenkomstentussenetnischegroepengerelativeerdofgeͲ
negeerdworden(RothbartenTaylor1992;Turner1993).Cultuurwordtbovendienbenaderdalsde
belangrijkstesocialecategoriebovenanderedenkbarecategorieën(Rath1991,21).Cultuurwordtin
anderewoordenvoorgesteldalsdebelangrijkstefactordiehetmenselijkhandelenbepaalt,tenkoste
vanbijvoorbeeldgender,klasseofleeftijd.Ditprincipetreedtmetnameinwerkingwanneervanuit
dedominantecultuurgesprokenwordtoveretnischeminderheden.JanRath(1991)verwijstnaardit
principe met de term “etnische minorisering”, waarmee hij wil aanduiden dat in het geval van miͲ
granten “hun (veronderstelde) nonͲconformiteit vooral geassocieerd [wordt] met hun herkomst”
(117).Hetveelalonbedoelde,maarnietteminongewensteeffectvandekeuzevoorcultuuralsprisͲ
mawaardoormenkijktisdatdezeeenzijdigebenaderingdehandelingsvrijheidvanmigrantenontͲ
kent.Zijwordengezienals“gevangen”inhuneigen,onveranderlijkecultuur,nietinstaatzichaante


3

ZiebijvoorbeeldMorée2005,DeGraafenFrancke2003;VandenBrink2003;VanBurenetal.2005;SchellinͲ
gerhout2008;Burger2008;Foetsetal.2011,DeGraeffetal.2012.
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passenaannieuweomstandigheden,terwijlautochtonenwordenvoorgesteldalsvolledigautonoom
handelend(Wikan1999,58).EenvroegeversievaneendergelijkekritiekistelezeninChandraTalͲ
padeMohanty’s(1988)baanbrekendeartikelUnderWesternEyes,waarinzijageerttegendewijze
waaropwestersefeministenvrouwenuitdederdewereldvoorstellenalseenhomogenegroepmet
karakteristieke,gedeeldekenmerken,waarvanonderdrukkingdebelangrijksteis.Daarbijgaandeze
westerse feministen echter voorbij aan de vele verschillen in klasse, nationaliteit en geografische
locatiediemedebepalendzijnvoordehandelingsvrijheid(agency)vanvrouweninwatdederdeweͲ
reldgenoemdwordt.
VolgensMaykelVerkuyten(2003)vormthettoeschrijvenvanessentialistischekenmerkenaangroeͲ
pen“adiscursiveactionthatcanperformavarietyofsocialfunctionswithdifferentideologicalconͲ
sequences”(372).Culturaliseren,ofminoriseren,wordtopdezewijzegezienalseenactievehandeͲ
ling:doormiddelvanhetsprekenovermigrantenconstrueertmenhunwerkelijkheid,dievervolgens
alsechtofnatuurlijkervarenwordt,terwijldezeinfeitecontextafhankelijkisendaarmeeaanveranͲ
deringonderhevig(Ghorashi2006,20).DeessentialistischenotiesdieonderliggendzijnaancultuurͲ
essentialistische opvattingen worden bovendien ingezet vanuit ideologische oogmerken. Verkuyten
denkt dan aan het in stand houden van patronen van sociale macht of zelfs racisme (2003, 372).
Maarookwanneerhetinprincipe“goedbedoeld”is,bijvoorbeeldhetmogelijkmakenvanbeleiddat
migrantenmantelzorgers ondersteunt, is het effect dat aan migrantengroepen een nietͲbestaande
homogeniteitwordttoegeschrevenenaancultuureenallesoverheersendebetekenis.BenedictAnͲ
derson’s(1983)conceptvanimaginedcommunities,denkbeeldigegemeenschappen,kanhierbijverͲ
helderend werken. Anderson gebruikt het idee van de imagined community om te begrijpen hoe
nationaleidentiteitgeconstrueerdwordtalsgebaseerdopeengemeenschapwaarinmenbepaalde
kenmerken met elkaar deelt (zoals taal en ontstaansgeschiedenis). Het benadrukken van gedeelde
kenmerkenheeftalsdoelmensenvandenatiestaatzichéénmetelkaartelatenvoelen,terwijlzijin
werkelijkheidopallerleivlakkenvanelkaarverschillen(Hall1996).HoewelAndersonhetconceptvan
imaginedcommunitiesnietalszodanigbedoeldheeftkanhetgebruiktwordenomookhetpublieke
sprekenovermigrantengemeenschappentezienalsdeconstructievandenkbeeldigegemeenschapͲ
pen.Doordenadrukteleggenopgedeeldeculturelezorgopvattingenwordenmigrantengroepenals
homogeen gerepresenteerd, waarbij verschillen tussen migrantengroepen en binnen migrantenͲ
groepen naar de achtergrond verdwijnen. Wanneer dit op consistente wijze gebeurt zal in het puͲ
blieke discourstenslotte“deallochtonemantelzorger”alsfiguurgeaccepteerdwordendievanzelfͲ
sprekendeconnotatiesmetzichmeedraagt(zoalsopofferingsgezindheidofgevangenevandecultuͲ
rele waarden). Tegelijkertijd ontstaat door de constructie van “de allochtone mantelzorger” een
tweede denkbeeldige gemeenschap: die van de autochtone westerse cultuur. In de literatuur over
migrantenmantelzorgersslaathetbegripcultuurdoorgaansopdecultuurvanetnischeminderheden
en niet op de dominante westerse context waarin zij zich begeven en waar vanuit in veel gevallen
wordtgeschreven.ZoblijftdewestersecultuurmeestalonbesprokenenwordendecultureleopvatͲ
tingen,normenengebruikenvanautochtoneNederlandersalsbekendverondersteld.ImplicietworͲ
den deze culturele waarden echter zichtbaar op het moment dat men probeert “de migrantenculͲ
tuur”inzichtelijktemaken.Doortebenadrukkenwaterallemaalzoandersisaan“deAnder”wordt
immers duidelijk wat men dan verstaat onder de “eigen” cultuur. Wanneer de westerse cultuur
wordtgezienalsdetegenpoolvanmigrantenculturenontstaathetbeeldvandeautochtonemantelͲ
zorgeralsiemanddiedemachtheeftzichaancultureleverwachtingspatronenteonttrekken,iemand
diehetindividubovendegemeenschapstelt,iemanddiegeenobstakelsontmoetbijhetregelenvan
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professionelezorgeniemanddiegrenzenweettestellen.WanneerdevergelijkingtussenautochtoͲ
neenmigrantenmantelzorgerswelexplicietgenoemdwordt,sluiptdaarbijhetbeeldbinnendatmiͲ
grantenmantelzorgers een ontwikkeling richting assimilatie zouden moeten doormaken; van geͲ
meenschapsdenkennaarindividualisering.IndeconstateringvanbovengenoemdrapportvanFoets
etal.(2011)ronddeopvattingenvanmigrantenoverautonomieengemeenschapwordtdatduideͲ
lijkdoorhetgebruikvanhetwoordjenog:“hierinzienwehetverschilgereflecteerdvanculturendie
nogmeergerichtzijnopdegemeenschapenculturendiemeergerichtzijnophetindividu”(19).Het
woordjenogveronderstelteenvanzelfsprekendeontwikkelingrichtingeenmeerindividueleopvatͲ
ting. Overigens moet hierbij worden aangetekend dat de werkelijkheid van migranten niet alleen
vanuit westers oogpunt geconstrueerd wordt: ook binnen migrantengroepen zelf neemt men deel
aanditproces(Verkuyten2003).Hierbijvaltechteropdatmigrantenvaakhetdominantediscours
overhuncultureleofetnischeidentiteitovernemen(Wikan1999,62).
1.4.3 Cultuurinditonderzoek
Omdatcultuurenetniciteitveranderlijkebegrippenzijndiepercontextentijdverschillenwordtin
dit onderzoek cultuur benaderd vanuit intersectioneel perspectief (hooks 1981; YuvalͲDavis 2006,
2007)alséénvanmeerderemogelijkesocialecategorieëndieidentiteitenhandelenbepalen.NauwͲ
keurigernogisomtestellendatdezecategorieënelkaarwederzijdsbeïnvloeden,watwilzeggendat:
“genderenetniciteit(en[…]anderefactorenwaardoorweeenmaatschappelijkepositietoegewezen
krijgen)afhankelijke,inelkaargrijpendesystemenzijnvanideeënenpraktijkenmetbetrekkingtot
verschillentussenmensen.Metanderewoorden,gender,etniciteitenklassekomenaltijdgelijktijdig
eninwisselwerkingtotstand”(WekkerenLutz2001,41).Eenintersectioneelperspectiefbetekent
datinditonderzoeketniciteitnietwordtgeïsoleerdomhetvervolgensalsverklarendmodelopde
bevindingenteplakken.Etnischeachtergrondencultuurwordennietgezienalsexternekrachtendie
mantelzorgers in hun keuzes en opvattingen belemmeren, maar als concepten die mede door hen
geconstrueerdworden.DaarnaastwordenookautochtoneNederlanderssteedsnaarhunzorgopvatͲ
tingenenbelevinggevraagd.Ookzijhebbenimmerseenetniciteiteneencultuur.Zowordthopelijk
voorkomendat,zekerwanneerzichondermantelzorgersproblemenofspanningenvoordoen,deze
tenonrechtetoegeschrevenwordenaanetnischeafkomst.Bovendienwordternaargestreefdniet
alleennaaretnischeachtergrondtekijken,maarbijvoorbeeldooknaargenderengeneratieverschilͲ
len.TenslottewordtookaandachtbesteedaandewijzewaaropdefamilieomstandighedenvanindiͲ
viduele mantelzorgers meespelen in de wijze waarop zij hun situatie beleven en de keuzes die zij
maken.
Het hierboven omschreven kritische perspectief op de constructie van cultuur en etniciteit in het
publieke gesprek over migrantenmantelzorgers heeft ook gevolgen voor de in dit onderzoek gebeͲ
zigdeterminologie.BinnenhetbeleidvandeNederlandseoverheidzijnmigrantenlangetijdaangeͲ
duidmetdeterm“etnischeminderheden”.DoormigrantentegroeperenwerdhetmogelijkomspeͲ
ciaalophengerichtbeleidteformulerendatnodigwerdgeachtomhunsocialeachterstandwegte
werken(Rath1991,11;Ghorashi2006,7).Determ“etnischeminderheden”,diedenadruklegtop
het gemeenschappelijke van migranten, werd in 1994 door deWRR (Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid) ingewisseld voor het meer individueel gerichte “allochtoon” (Entzinger 1998,
70;zieookGhorashi2006,7).InNederlandwerdhetdaarnagebruikelijkomnaarNederlandersvan
buitenlandse komaf te verwijzen met de term “allochtoon”, waarbij dan in eerste instantie onderͲ
scheidwordtgemaakttussenallochtonen(”buitenlanders”)enautochtonen(“native”of“oorspronͲ
kelijke”Nederlanders)endaarnaasttussenwesterseennietͲwesterseallochtonen.MetdetermnietͲ
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westerseallochtoonwordtinvergelijkendonderzoekzoalsdatvanhetCentraalBureauvoordeStaͲ
tistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau een inwoner van Nederland bedoeld die ofwel zelf
afkomstigisuiteennietͲwesterslandofvanwiedeoudersoféénvandeoudersafkomstigisuiteen
nietͲwestersland.Dat“nietͲwesters”nietalleenslaatopgeografischelocatiemaarookopsociaalͲ
economischeachterstandblijktuithetfeitdatlandenalsJapanenIndonesiëdoorgaansals“westers”
gecategoriseerdworden.Determ“allochtoon”heeftdeafgelopenjareneennegatieveladinggekreͲ
gen,verbondenaanhetideevanmislukteintegratie.VanuitverschillendehoekenvandesamenleͲ
ving is er op gewezen dat het denken in binaire opposities zoals allochtoon/ autochtoon en wesͲ
ters/nietͲwesterstotgevolgheeftdatereentegenstellingwordtgecreëerdtusseneersteͲentweeͲ
derangsburgers, waarbij de (nietͲwesterse) allochtoon het onderspit delft. De term allochtoon verͲ
wijstnaardatgenewatvreemdenandersis,somsmethetdoeldeeigencultuurtekunnendefiniͲ
eren.Erzijnverschillendealternatievenaangedragen.In2008namdeNederlandseoverheidzichin
degemeenschappelijkeintegratieagendavooromnietlangervan“allochtonen”,“vreemdelingen”en
“etnische minderheden te spreken”, maar van “TurksͲNederlands”, “Marokkaanse Nederlander”,
etc.4DePartijvandeArbeidsuggereerdeomnietlangervanallochtonen,maarvan“nieuweNederͲ
landers”tespreken.Dezetermmagzichtotophedennietverheugeninalgemeneacceptatieinhet
publiekediscours,waardeterm“allochtoon”dominantblijft.“Medelanders”die“bicultureel”(een
termvandeChristenUnie)zijnhebbenhetevenmingered:determallochtoonblijftzichhardnekkig
voortzettenindeNederlandsetaal.
In dit onderzoek is er voor gekozen om naar Nederlanders van nietͲwesterse (zoals Turkse of SuͲ
ryoye) afkomst te verwijzen met de term “migranten”, terwijl naar Nederlanders die van westerse
afkomstzijnverwezenwordtmetdeterm“autochtonen”.Hoeweldetermmigrantgebezigdwordt
indehoopdatdezealsmeerneutraalervarenwordtkandezetermopnieuweenongewenstetweeͲ
delingbenadrukkeneninstandhouden.Determsuggereerteenpersoonlijkemigratiegeschiedenis
dievoortweedeenverderegeneratiesnietmeeropgaatendraagtnogsteedshetvermeende“anͲ
dersͲzijn”vanmigrantentenopzichtevanautochtoneninzichmee.“Migrant”isechterteverkiezen
bovenhetmeernegatiefbeladen“allochtoon”ensluitmeeraanbijdeterminologiezoalsdiebinnen
het internationale discours en de Angelsaksische wereld gebezigd wordt. Ook binnen deze context
kandetermweliswaargebruiktwordenomtegenstellingentussen“eigen”en“vreemd”aantegeͲ
ven,maarhetisaannemelijkdatdeterm“migrant”alsmeerneutraalervarenwordt.De term miͲ
grant wordt in dit onderzoek als zelfstandig naamwoord gebruikt, maar ookbijvoeglijk (migrantenͲ
mantelzorgers). Dit gebruik sluit aan bij de keuze van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat ook
nietlangervanallochtoonspreektmaarvanmigrant(vgl.HuijnkenDagevos2012,25n1).Daarnaast
wordtsomsgesprokenvanburgers,mannen,vrouwenofmantelzorgers“meteenmigrantenachterͲ
grond”of“vannietͲwesterseafkomst”.

1.5

Opzetvanhetproefschrift

De hierboven omschreven deelonderzoeken worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk besproken.
Voorafgaand daaraan wordt in hoofdstuk twee eerst de sociaalͲmaatschappelijke achtergrond geͲ
schetst waartegen ontwikkelingen rond mantelzorg en burgerschap begrepen kunnen worden. Dit
hoofdstukbevatnaasteenbegripsverheldering (mantelzorg,burgerschap,zorgregime)eenverdere


4
“Datgenewatonsbindt:gemeenschappelijkeintegratieͲagendavanrijkengemeenten”.2edrukjan.2009,p.
10,voetnoot3.MinisterievanVROM/WWI,i.s.m.VNGenFORUM.
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theoretischeinkaderingvandeprobleemstelling.Inhoofdstukdriewordtonderzochtinwelkemate
dedenkkadersvanactiefburgerschapaansluitingvindenbijdezorgattitudevanburgersmetenzonͲ
dereenmigratieachtergrond.Hetvierdehoofdstukgaatinopdevraaginwelkematedezorgattitude
vanmantelzorgerszichvertaaltinzorgbereidheideninwelkematedenormenvanbelangrijkeandeͲ
renenbelemmeringenrichtingprofessionelezorghierbijeenrolspelen.HetvijfdehoofdstukbehanͲ
deltdewijzewaaropmantelzorgersomgaanmetdedoorhenervarenspanningen.Inhoofdstukzes
worden ten slotte de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken samengenomen om tot de beantͲ
woordingvandehoofdvraagtekomen.Hierwordenookenkelepuntenterdiscussieaangedragen.
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InhetvorigehoofdstukzijndriepolitiekeenmaatschappelijkevraagstukkenbesprokendiemigranͲ
tenmantelzorgers confronteren met verschuivende zorgopvattingen binnen de overheid, hun geͲ
meenschap en hun familie. In de eerste plaats sturen beleidsinterventies van de overheid aan op
meer inzet van (potentiële) mantelzorgers. Burgers worden in toenemende mate aangesproken op
hunverantwoordelijkheidomzelfhulpenzorgtebiedenaanfamilieleden,vriendenenburendiedat
nodig hebben. In de tweede plaats verschuiven verhoudingen binnen migrantengemeenschappen,
omdat men naar mate men langer in Nederland verblijft in toenemende mate wordt blootgesteld
aanmeergeïndividualiseerdeopvattingenoverzorg.ErmagverondersteldwordendatbinnenwesͲ
tersesamenlevingenmetmeervanzelfsprekendheideenberoepwordtgedaanopprofessionelezorg
danbinnendemeeropgemeenschap gerichtesamenlevingenwaarmigrantenveelal uitafkomstig
zijn.Deculturelezorgopvattingendiemenuithetlandvanherkomstmeenamkomenhierdooronder
druktestaanendeopvattingenvanverschillendegeneratieskunnenuiteengaanlopen.Ditleidt,ten
derde,totdenoodzaakombinnenfamiliesmetelkaarinonderhandelingtegaanoverzorgopvattinͲ
gen en de taakverdeling. Onderling zal men overeenstemming moeten bereiken over welke inzet
redelijkerwijsvanfamilieledenverwachtmagwordeneninhoeverremendaarnaasteenberoepwil
doenopvoorzieningen.
Bovengenoemdeverschuivingenlatenziendatdepositievanmigrantenmantelzorgersisingebedin
brederemaatschappelijkestructureneninstituties,diebovendienaanveranderingonderhevigzijn.
Indithoofdstukwordtmeerinzichtverschaftindewijzewaaropmantelzorgzichalseenopzichzelf
staandverschijnselheeftkunnenontwikkelenenhoedezevormvanzorgzichverhoudttotandere
wijzen waarop zorg in Nederland geregeld wordt. Om te beginnen wordt nagegaan hoe het begrip
mantelzorginNederlandisontstaanenhoehetonderdeeluitmaaktvaneen‘zorgmix’waarookanͲ
derepartijenbijbetrokkenzijn.VervolgenswordtbekekenhoedemixdieindepraktijkwordtaanͲ
getroffen,teherleidenvalttotvierinstitutiesdiebetrokkenzijnbijzorg:familie,markt,professieen
staat.Dezevierinstitutiesorganiserenzorgopbasisvanverschillendeideologischeuitgangspunten,
enstaanelkineenandererelatietotdezorgontvanger.OmderelatietussenmantelzorgerenfamiͲ
lie,markt,professieenstaattebegrijpenwordtingegaanopdevraagwelkebelangrijkeontwikkelinͲ
genzichbinnendezeinstitutieshebbenvoorgedaaninrelatietotzorg.HetgaatdanomeenveranͲ
derdekijkophetgezin,ontwikkelingeninhetdenkenoverburgerschap,derelatietussenmigratieen
familiezorg en de noodzaak van deskundigheid. Impliciete en expliciete structuren van gender en
etniciteit, zo wordt verder betoogd, spelen een rol in genoemde maatschappelijke verschuivingen.
Juistomdatzelfsdiepgeworteldeenvanoudshervoorhetleverenvanzorgbelangrijkeinstitutiesals
hetgezinendestaatbeweeglijkzijn,dienenzichsteedsnieuwevragenaanoverderoldiemantelͲ
zorgers spelen bij de verdeling van de verantwoordelijkheid voor zorg in de samenleving. In dit
hoofdstukwordenenkelevandezevragenaandeordegesteld.Watzijnvoorburgersdeverwachte
consequentiesvanmaatschappelijkeverschuivingenzoalsdeinkrimpingvandeverzorgingsstaaten
hetuitdragenvandeideologievanactiefburgerschap?Welkerolspelenetniciteitengenderbijde
verdelingvanzorgtakeninhetinformelenetwerk?

2.1

Mantelzorgenmantelzorgers

IndeNederlandsecontextkennenwedezorgvoorfamilieleden,burenenvriendenvooralonderde
term ‘mantelzorg’. Deze term werd gemunt door ziekenhuiswetenschapper Hattinga Verschure
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(1977), die het nodig vond om deze vorm van zorg explicieter onder de aandacht te brengen. Hij
deedditdoormantelzorgaftezettentegenprofessionelezorgenzelfzorg(datgenewatmensenzelf
kunnendoenomzichteverzorgen).Hijdichttemantelzorgtweebelangrijkekenmerkentoe:dezorg
wordtgegevendooriemanduithetdirectesocialenetwerkvandezorgontvanger,envindtplaatsop
basisvanwederkerigheid.Bovendienomschreefhijmantelzorgals‘warme’zorg,tegenoverde‘kouͲ
de’professionelezorg.Inlateredefinitiesvanmantelzorginbeleidsdocumenten(bijvoorbeeldinde
beleidsbriefVoorElkaar,MinisterievanVWS,2007)enonderzoek(bijvoorbeeldhetSociaalenCultuͲ
reelPlanbureau,zieDeBoeretal.1994;KooikerendeBoer2008,9)zijndezekenmerkenbehouden.
Het begrip mantelzorg verwijst naar de sociale relatie tussen de persoon die de zorg biedt en de
zorgontvanger,meerdannaardeaardvandezorg.Hetgaatom“hulpdiewordtverleenddoorhuisͲ
genoten,familie,vrienden,kennissenenburen,en dievoortvloeituitonderlingerelaties; zijwordt
nietverleenduithoofdevaneenberoepofalsgeorganiseerdvrijwilligerswerk”(DeBoeretal.2009,
11).Vanbelangisdatertussenmantelzorgerenzorgontvangereenbepaaldebandbestaatzoalseen
bloedband,vriendschapofhetfeitdatmenburenofbuurtgenotenvanelkaaris.Onderzoekvanhet
SCPuit2001lietziendatdezorgontvangerinverrewegdemeestegevallen(44%)eenuitwonende
ouderis,gevolgddooreenpartner(14%)enbijnaevenvaak(in12%vandegevallen)eenkennisof
vriend(in)(Schellingerhout2003,41).Mantelzorgerenzorgontvangermakenzodoendedeeluitvan
dezelfdesocialeomgevingwaarinonderlingeliefdeengenegenheidvaakeenbelangrijkmotiefzijn
omdezorgteverlenen.Uitonderzoekblijktbovendienherhaaldelijkdatmantelzorgersdedoorhen
geleverde zorg zien als vanzelfsprekend horend bij de relatie die ze met de zorgontvanger hebben
(VanderLyke2000;Timmermansetal.2001).Hetbegripmantelzorgisgedurendedejarensteeds
meer afgebakend. Mantelzorg wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk onderscheiden van vrijwilligerszorg
(DeBoeretal.2009,11;VanGorpenSteenbergen2004)enbovendienwordenervoorwaardenvan
intensiteitenduurgesteldvoormenovermantelzorgkanspreken(Timmermans,2003).DezeverdeͲ
reafbakeningvanhetbegripvalttebegrijpentegeneenachtergrondwaarmantelzorgsteedsmeer
beleidsmatigbenaderdwordteneraanhetmantelzorgerͲzijnbepaalderechtenverbondenworden
(zoalshetrechtopondersteuningenhetrechtomnietindeindicatiestellingvandezorgontvangerte
wordenmeegenomen).DeNederlandsedefinitievanmantelzorgvaltteonderscheidenvanhetbeͲ
gripinformalcarezoalsdatmetnameindeBritsecontextwordtgebruikt.Terwijlhetgebruikvanhet
begrip informal care in GrootͲBrittannië ontstaan is vanuit een sterke lobby van belangengroepen
(Heaton,1999),wasdezelobbyinNederlandgrotendeelsafwezig(Tonkens,2011).ZowerdmantelͲ
zorg in Nederland veeleer een term van gezondheidswetenschappers en beleidsmakers. Verder is
informalcareeenneutralerbegripdanmantelzorg,dataltijdhetwarmeenknussevanHattingaVerͲ
schureisblijvendragen(endaaraanverbondennormatieveopvattingenoverdezorgplichtvanverͲ
wanten). De opvatting van mantelzorg als een moreel nastrevenswaardige activiteit die publieke
erkenning verdient kenmerkt Nederlandse belangenverenigingen voor mantelzorgers meer dan de
politiekgeorganiseerdebelangenverenigingenvanNoordͲEuropeselandenalsFinlandenNoorwegen
(Tonkens2011,56Ͳ57)enGrootͲBrittannië(Heaton,1999).

2.2

Mantelzorg in microperspectief: mantelzorgers naast andere typen
zorgverleners

Mantelzorg is een duidelijk afgebakende vorm van zorgverlening die zich onderscheidt van en verͲ
houdt tot andere vormen en andere zorgverleners. In de eerste plaats valt dan te denken aan de
zorgontvangerzelfendematewaarindezeinstaatisinvloeduitteoefenenopheteigenwelbevinͲ
den. Dit wordt door Dorothea Orem (1991) omschreven met het begrip zelfzorg: gedrag dat door
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mensenverrichtwordtomleven,gezondheid,persoonlijkeontwikkelingenwelbevindentehandhaͲ
ven. Orem onderscheidt hierbij drie niveaus van zelfzorg: het universele niveau van zorgbehoeften
waarallemensenmeetemakenkrijgen,hetniveauvanmedischebehoefteenhetniveauvangroei
en ontwikkeling. Hulp van derden is nodig wanneer het zelfzorgvermogen (Evers 1994, 1998) verͲ
stoordisenmensennietlangeroverdevaardighedenofhetbeoordelingsvermogenbeschikkenom
leven,gezondheidenontwikkelingingoedebanenteleiden.Dederdenkunnenmantelzorgerszijn,
maar in veel gevallen zullen er nog andere partijen bij de zorg betrokken zijn. Onderzoek naar de
dagelijksepraktijkvandemantelzorgwijstuitdatmantelzorgersslechtsineenkwartvandegevallen
deenigenzijndiehulpgeven:in31%vandegevallenhelpenookanderemantelzorgersenin43%
van de gevallen is ook de thuiszorg betrokken bij de ‘hulpcombinatie’ rondom de zorgontvanger
(Hoefman 2009, 37). Onder “thuiszorg” kan daarbij aan een breed scala aanhulp gedacht worden:
alphahulp (huishoudelijke taken), verpleging, persoonlijke en gespecialiseerde verzorging vallen alͲ
lemaal onder de grotere noemer thuiszorg. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen hulp
aanmensenmeteenlangdurigeenernstigeaandoeningdieeenberoepkunnendoenopdeAWBZ
eneenindicatiekrijgenvoormedischehulp,enmensenmeteenminder“zware”hulpvraagdieeen
beroepkunnendoenopondersteuningvanuitdeWmo(PeetersenFrancke2007,31).DeAWBZverͲ
goedtbijvoorbeeldhulpindevormvanpersoonlijkeverzorging;deWmohulpindevormvanhuisͲ
houdelijke(alpha)hulp.ZekerinhetgevalvanAWBZͲgeïndiceerdezorgzullenmantelzorgerenzorgͲ
ontvangerzodoendetemakenkrijgenmetprofessionalsenparaprofessionals.HetkangaanomperͲ
soneeldatbijdezorgontvangerthuiszorgverleent,maarookommedicidie“extramuraal”ofintraͲ
muraal zorg verlenen. Het aanbod aan hulp en zorgverlening wordt nog verbreed door zelfstandig
gevestigde beroepsbeoefenaren. Zeker na de invoering van de Wmo, die het zorgvragers mogelijk
maaktmeteeneigenbudgetzorgintekopen,zijnzelfstandigeneendeelvandemarktgaanopeisen,
bijvoorbeelddoorhetoprichtenvaninterculturelethuiszorgbureaus.TenslottekunnenookvrijwilͲ
ligersdeeluitmakenvandezorgnetwerkenrondhulpbehoevenden.VanuitdeoverheidwordtvrijwilͲ
ligerswerkgezienalseenbelangrijkeondersteuningsstructuurvoormantelzorgers,omdathetmanͲ
telzorgers tijdelijk kan ontlasten.5 Te denken valt dan aan “respijtzorgers” (vrijwilligers die mantelͲ
zorgerstijdelijktakenuithandenkunnennemen),aanvrijwilligersdiereisjesmogelijkmaken(denk
aan de “Zonnebloem”), maar ook aan vrijwilligers die werkzaam zijn bij patiëntenorganisaties, bijͲ
voorbeeldalsvoorlichterofbestuurder.Opmicroniveauzijnbijdezorgaanhulpbehoevendekortom
éénofmeerderepartijenbetrokken:dezorgvragerzelf,mantelzorgers,(para)professionals,medisch
personeel,zelfstandigenenvrijwilligers.

2.3

Mantelzorg in macroǦperspectief: de maatschappelijke organisatie
vanzorgregimes

Hoe zorgverlening er in de praktijk uitziet hangt af van hoe de zorg in Nederland maatschappelijk
georganiseerd is. Deze organisatie heeft een sterk geïnstitutionaliseerd karakter. Normen en waarͲ
den ten aanzien van zorg (en andere sociale vraagstukken) zijn door de jaren heen gestold in geͲ
dragspatronen,gewoontenenroutinesdievanzelfsprekendzijngeworden(Broometal.1990,164;
Ossewaarde2006,87).Drieinstitutiesvormendebasisvandesocialeorganisatievanzorg,dieook
wel de ‘welfare mix’ wordt genoemd: gemeenschap, markt en staat. Binnen deze drie instituties
krijgtzorggestalteinsocialefeiten,organisaties,regelsenprocedures.TedenkenvaltdanaanpaͲ


5

JetBussemaker,beleidsbriefVoorelkaar.MantelzorgenVrijwilligerswerk2008Ͳ2011,MinisterievanVolksgeͲ
zondheid,WelzijnenSport.
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tronenronddetaakverdelingbinnengezinnen,aanaanbestedingscontractenenaanwetgevingrond
zorgzoalsdeAWBZofdeWmo.TrudieKnijn(2004)voegtaandetraditionele‘welfaremix’nogeen
vierdeinstitutietoe:professie.Alsledenvaneenberoepsgroepkunnenprofessionalszowelbinnen
overheidsverband als binnen de markt werkzaam zijn, maar hun ideologische uitgangspunten verͲ
schillenvandievandezebeideinstitutiesenverdieneneennadereverkenning.Dewijzewaaropzorg
geregeld wordt is het resultaat van het samenspel, en soms van conflicten en onderhandelingen,
tussendezevierinstituties.ElkeinstitutieheefteeninternelogicaenbiedtmogelijkhedentotoplosͲ
singenvoorhetvraagstukvanmaatschappelijkezorg.DezemogelijkhedenkennenechterookgrenͲ
zen.Indezeparagraafwordteersteenoverzichtgegevenvandewijzewaaroppatronenrondzorg
vorm krijgen binnen deze vier instituties, gevolgd door een schematische weergave van de logica,
rolverdeling,sterktenengrenzenvandeverschillendeinstituties.Vervolgenswordtbesprokenhoe
hetsamenspeltussendeinstitutiesbegrepenkanwordenmethetconcept“regime”.
2.3.1 Degemeenschap
De wortels van de gemeenschap als zorgverlenende institutie kunnen worden gelokaliseerd in de
langegeschiedenistotdeTweedeWereldoorlogtoensocialezekerheidinhandenwasvanhetinforͲ
mele netwerk van de zorgontvanger en van vakbonden en confessionele instellingen. Terwijl vakͲ
bonden de financiële compensatie bij arbeidsongeschiktheid of ontslag op zich namen, kwam de
zorgverleningzelfvaakneeropdefamilie,dedirectegemeenschapwaarinmensenwoondenende
kerk(DeSwaan,1988).Hetaandeelvandekerkinhetverlenenvansocialezorgisnaeenperiode
vansecularisatieeenstukkleinergeworden,maarderolvandefamilieis,getuigehetgroteaantal
mantelzorgers dat in Nederland actief is, in ieder geval deels behouden gebleven. Binnen de geͲ
meenschapzorgenmensenvoorelkaaromdatzezelfookzorgontvangenhebben,omdatzeergraag
‘voordeanderwillenzijn’ofomdathetbinnenhungezinofgemeenschapvanhenverwachtwordt.
DezorgwordtmetanderewoordengeleverdvanuitdereciprociteitenhetaltruïsmedievoortvloeiͲ
enuitdeonderlingerelatie(Tronto,1993).BinnendefamilieenhetinformelenetwerkzijnzorgontͲ
vangersverwanten,vriendenofkennissenvandemantelzorger.Kenmerkendvoordegemeenschap
isdatdezorgdoorlekengeleverdwordt(integenstellingtotgediplomeerdeverzorgers)endatde
zorgonbetaaldverrichtwordt(Verhagen2005,160),alverschuiftditlaatstekenmerknumantelzorͲ
gers via het Persoonsgebonden Budget salaris kunnen ontvangen (Knijn, 2004). Hoewel er tegenͲ
woordig mantelzorgers zijn die zich via cursussen specialiseren in sommige handelingen zoals het
zettenvaneenspuit,beperktmantelzorgzichoverhetalgemeentotnietͲgespecialiseerdezorgdie
onder‘care’tescharenvalt.Dekrachtvanzorgdievanuitdegemeenschapgegevenwordtisdathet
om“warmezorg”gaat:dezorgverlenerheefthetwelzijnengelukvandezorgontvangerophetoog
enisbereidom“deextramijltelopen”wanneerdatnodigis.EeneersterisicohierbijisdatdezorgͲ
verlenertegengrenzenaanloopt:dievandeeigenkennisenkundeendievandeeigenenergie.Juist
omdatdepersoonlijkerelatieaandebasisligtvangemeenschapszorgiserhetrisicodatzorgverleͲ
ners hun eigen grenzen niet (h)erkennen en door de zorgverlening overbelast raken. Een tweede
risico is dat zich strubbelingen voordoen binnen het informele netwerk. Waar een goed functioneͲ
rendnetwerkmantelzorgerskanontlastenomdatdezorglastgedeeldwordt,brengteendefectnetͲ
werkjuistextrabelasting met zichmee(Tolkachevaetal.,2011).Ook het netwerkalszodanigkan
overbelastraken.Wanneerhetnetwerkvaneenzorgontvangerbeperktinomvangis,kandetotale
zorgvraagdedraagkrachtvanhetnetwerkoverstijgen.
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2.3.2 Demarkt
Zorgdienietdoordefamiliewordtgeleverdkanwordenuitbesteedaananderendievoordezorgdie
zij verlenen een vergoeding ontvangen. Ook in de periode dat familiezorg gebruikelijk was zijn al
voorbeeldentevindenvandezevormvanzorg,bijvoorbeelddekindermeisjesdiefamiliesvanstand
zichkondenveroorloven.IndeperiodenadeTweedeWereldoorlogheefthetaanbodvanbetaalde
zorgzichverderuitgebreidenisereenbreedscalaaandienstengekomendatdetakenvandefamiͲ
lieenhetinformelenetwerkoverkannemen.Wanneerzorgnietlangeruitprincipesvanaltruïsme
enwederkerigheidgegevenwordttreedtdelogicavandemarktinwerking(Verhagen2005).Waar
erbinnendefamiliegezorgdwordtopbasisvanaffectieverelaties,wordtzorgbinnendemarktverͲ
leendopbasisvandeprincipesvanvraagenaanbod.DemarktwerktvolgensAdamSmith’s(1970
[1776])principevan“deonzichtbarehand”:dekrachtdiehetvrijemarktmechanismestuurtviade
competitie om schaarse goederen. De onzichtbare hand zou de markt via de concurrentie tussen
verschillendeaanbieders,dievooralhuneigenbelangennastreven,vanzelfsturenrichtingdebeste
prijsgarantie voor de consument, en richting klantgerichtheid en doelmatigheid bij de aanbieders.
Binnendemarktwordtzorggeleverddoorprivatepartijenzoalsbejaardenhuizen,thuiszorginstellinͲ
genenopvanghuizen.Zijleverendeberoepskrachtendiedezorgdaadwerkelijkuitvoeren,besturen
enbeleidsmatigrichtinggeven.Omvoorttekunnenbestaanzijndezeinstellingenafhankelijkvande
omzet. Zorgontvangers zijn binnen de logica van de markt consumenten die een bepaalde vraag
hebben,waarondernemersaankunnenvoldoenindienhetvoorhenwinstgevendis.Alsconsument
worden zorgontvangers geacht rationele wezens te zijn die afwegingen maken op basis van de inͲ
formatie waarover zij beschikken. De markt garandeert de vrije keuze van de consumenten, maar
wanneerzijopereertvolgensdeuitgangspuntenvanheteconomischliberalisme,nietdegelijketoeͲ
gangtotdiensten(OsborneenGæbler,1992).Eenveelgehoordekritiekopdeideologievandevrije
marktisdanookdatongelijkeuitgangspositiestussenconsumentenblijvenkunnenbestaan.
2.3.3 Destaat
Al voor de Tweede Wereldoorlog, maar zeker in de decennia die daar op volgden, werden verzorͲ
gingsarrangementen in Nederland en veel andere westerse landen gecollectiviseerd (De Swaan
1988). Binnen dit proces van collectivisering wordt de verantwoordelijkheid voor en de organisatie
van sociale zorg weggehaald bij kleine gemeenschappen (het gezin, de buurtgemeenschap) en in
toenemende mate overgenomen door de staat. Dankzij de economische groei van de naoorlogse
jarenkonerinNederlandeenuitgebreideraanbodvanpubliekeencollectievedienstenontstaan.Dit
resulteerdeindejaren40Ͳ70ineenscalaaansocialewetgevingzoalsdeWerkloosheidswet(WW)in
1949, de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957, en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) in 1968. De staat organiseert zorg vanuit andere principes dan de familie en de markt. De
staatverdeeltdemiddelenopbasisvandeideologievannationalesolidariteit:hetideevansolidariͲ
teit tussen de klassen, ofwel de verantwoordelijkheid van de rijken voor de armen (Ossewaarde
2006,195).DetaakvandeoverheidishetverdelenvandemiddelenoverburgersopbasisvansociaͲ
lerechtvaardigheid.Destaatspeeltin opsocialebehoeftenvan burgers,verdeelthetnationaleinͲ
komenomindiebehoeftentevoorzienenontwikkelthetuitgebreidebureaucratischeapparaatdat
nodig is om garant te kunnen staan voor het behandelen van alle zorgaanvragen. Dit houdt in dat
burgers aanspraak kunnen maken op hun rechten, zonder dat hierbij onderscheid wordt gemaakt
tussenburgersopbasisvanhunachtergrond.Socialerechtvaardigheidstoelt,aldusVerhagen(2005,
138Ͳ144),opdeprincipesvanvrijheid,gelijkheidensolidariteit.DewijzewaaropdeoverheidinvulͲ
ling geeft aan deze principes en op welke vormen van zorg burgers vervolgens aanspraak kunnen
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makenisafhankelijkvandedominantepolitiekeideologie.Hierinverschiltdeideologievandestaat
fundamenteel van die van gemeenschapszorg waarin sociale relaties zoals familieͲ of buurtverbanͲ
dendeaanleidingzijnomzorgteverlenen.BinnendelogicavandestaatisdeoverheiddezorgaanͲ
biederenzijnzorgontvangersburgersmetrechten,plichtenenbehoeften(Knijn2004,16).Dekracht
vandoordestaatgeorganiseerdezorgeneenvolksverzekeringisdatdezealseenburgerschapsrechͲ
tengedefinieerdwordenendaarmeedesocialegelijkheidinzorgtoedelinggaranderen.Eenzwakteis
het proces van bureaucratisering dat met deze verdeling gepaard gaat. De opvatting dat burgers
rechtopzorghebbenkanbovendienleidentotconsumentisme:burgersmakengebruikvandiensten
diezeeigenlijknietnodighebbenoftenbehoevevanproblemenwaarzeookzelfeenoplossingvoor
zoudenkunnenvindenzondereenberoeptedoenopdealgemenemiddelen.EenrisicovanconsuͲ
mentismeonderburgersisdatdoordestaatgebodenzorgopdelangetermijnniethaalbaaris,omͲ
datdevraagtegrootwordt.
2.3.4 Professie
ProfessionalszijndoorKnijn(2004)alsvierdepartijaande“welfaremix”toegevoegdvanwegehun
uniekekaraktertenaanzienvandefamilie,demarktendestaat.Met“professionals”bedoelikmenͲ
sendiezichberoepsmatigmetzorgbezighoudenendievanwegehunopleidinggemachtigdzijnom
hierin specifieke taken uit te voeren die niet mogen worden uitgevoerd door mensen zonder een
dergelijke opleiding. Professionals kunnen door zowel de staat als de markt worden ingeschakeld,
maar verlenen de zorg noch vanuit vrije marktprincipes, noch vanuit een ideologie van nationale
solidariteit.Professionalismeverdientomdezeredenalsvierderelevanteinstitutienadereaandacht.
Professionals leveren zorg vanuit wat Freidson (2001, 108) een ‘seculiere roeping’ noemt: een beͲ
roepsethosdatdeprofessionalertoebeweegtzogoedmogelijkehulptebiedenaaniederdiedat
nodig heeft. De professional zorgt zodoende niet vanuit de persoonlijke band of vanuit een winstͲ
oogmerk,maareerdervanuitdecodediebinnendeberoepsgroepgangbaarisenaanwiedeprofesͲ
sionalookverantwoordingaflegt(Freidson1970,79).BinnendelogicavandeprofessieisdezorgverͲ
lenereenprofessionalendezorgontvangereencliëntofpatiënt.Idealiterleverenprofessionalszorg
op basis van risicosolidariteit (Knijn 2004, 19), wat inhoudt dat patiënten ongeacht hun inkomen
recht op zorg hebben, en discretionaire dienstbaarheid (Verhagen 2005, 165), wat inhoudt dat het
welzijnvandepatiëntenvooropstaat.Dekrachtvanprofessionelezorgisdevakkenniswaarvanuit
dezorgwordtgeboden.Deprofessieeistdatdeledenaanbepaaldeopleidingseisenenkwalificaties
voldoen(Verhagen2004,166).KwalificatieͲeisenkunnenfungerenalseen“keurmerk”waarmeede
beroepsgroep probeert het vertrouwen van het publiek (en daarmee handelingsvrijheid voor zichͲ
zelf) te behouden, maar zorgen tegelijkertijd voor een garantie voor deskundigheid. Door eisen te
stelleninvesterenprofessionalsdoorlopendindekennisenkundevandeberoepsgroep.Eeneerste
risicovanhetopbouwenenbeschermenvanvakkenniskanzijndatprofessionalseenmonopoliepoͲ
sitieverwervenophetgebiedvanvakkenniswaardoorpatiëntenvanhenafhankelijkwordenoftot
onmondigeburgersgereduceerdworden.Criticihebbenbetoogddatprofessionalszichlangnietzo
dienstbaaropstellenalsdeberoepscodedoetvermoeden(VanDoorn1977enGyarmati1975inVan
derKrogt1981,10).Dezekritiekrelativeerthetbeeldvandeprofessionaldieinderolvanstreetlevel
bureaucrat(Lipsky,1980)alsbemiddelaaroptreedttussenoverheidenburgersendeoverheideen
collectievemoraalvoorhoudt(Knijn2004,19).DeseculiereroepingvandeprofessionalstaatbovenͲ
dien onder druk door steeds mondiger geworden cliënten, toenemende marktwerking die tot kosͲ
tenbesparingmoetleidenentoenemendebureaucratiseringdietotmeercontrolemoetleiden(TonͲ
kens,2008[2003]).Eentweederisicovanprofessionelezorgisdatdeeigenkrachtvancliëntenen
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patiëntennietonderkendwordtendatprofessionalszorgtakenovernemendieookdoormensenzelf
zoudenkunnenwordenuitgevoerd.
Tabel 2.1 is een schematische weergave van de wijze waarop binnen de instituties gemeenschap,
markt,staatenprofessiezorggeleverdwordt.


Logica

Gemeenschap
Zorgopbasisvan
onderlingeband.

Zorgrelatie

Zorgontvangeris
familielid,buurof
kennis.
Zorgverlenerheeft
veelkennisvan
(leef)situatiezorgͲ
ontvanger.“WarͲ
mezorg”.
Beperkte(mediͲ
sche)kenniszorgͲ
verlener.
Geengarantie
voldoendedraagͲ
kracht.
SocialeongelijkͲ
heidintoedeling.

Sterkte

ZwaktesenrisiͲ
co’s

2.4

Tabel2.1
Overzichtinstituties
Markt
Staat
Professie
Zorgopbasisvan Zorgopbasisvan
Zorgopbasisvan
vraagenaanbod. socialerechtvaarͲ
‘seculiereroeͲ
digheid.
ping’.
Zorgontvangeris Zorgontvangeris
Zorgontvangeris
klant.
burger.
patiënt.
Afstemming
vraagenaanbod
viaonzichtbare
hand.

ZorgalsburgerͲ
schapsrecht.
Socialegelijkheid
inzorgtoedeling.

Specialisatie,
kennisenvaarͲ
digheden.

SocialeongelijkͲ
heidinzorgtoeͲ
deling.

Bureaucratisering.
Consumentisme
en(daardoor)leͲ
vensvatbaarheid
oplangetermijn.

Monopolisering.
Bevoogding/
onmondigheid.

Zorgregimesenmantelzorg

Geenenkeleinstitutiekanopzichzelfhetmaatschappelijkprobleemvande zorgoplossen.NietieͲ
dereenheeftfamilieofvoldoendegeldomzorgintekopen.Destaatzoufaillietgaanwanneerzijde
volledigeverantwoordelijkheidvoordezorgzoudragenenookdeprofessionelesectorisafhankelijk
vandesamenwerkingmetanderepartijenzoalslagergeschooldpersoneeldatmeninhuurtombeͲ
paaldetakenuittevoerenofdeoverheiddiealsopdrachtgeverfungeert.DemaatschappelijknoodͲ
zakelijkezorgkomtindepraktijktotstandvanuiteensamenspeltussengemeenschap,markt,staat
enprofessie.Overalenaltijd zalerdaaromsprake zijnvanzorg diegebaseerdisopeencomplexe
mixvangeïnstitutionaliseerdepraktijken.DiemixkannaartijdenplaatssterkverschillenenisafhanͲ
kelijk van de aard en omvang van de problematiek, technologische en financiële kaders, maar ook
vanideologieenmachtsverhoudingen.Samenlevingenkenmerkenzichdoordominantezorgregimes.
Een zorgregime is de gestolde mix van verhoudingen tussen instituties die bij de maatschappelijke
organisatie van de zorg betrokken zijn. Evelien Tonkens’ definitie van burgerschapsregimes maakt
duidelijkdatregimesbetrekkinghebbenopzowelideologischeopvattingenalsgeïnstitutionaliseerde
praktijken.Regimes(ookzorgregimes)bestaanuit“[…]institutionalarrangementswiththeirprinciͲ
ples,rules,anddecisionͲmakingprocedures,theofficesin chargeofdecidingandexecutingpolicy,
regulations on who is entitled to receive care and how much money should be paid to whom”
(Tonkens 2012, 201). Juist omdat zorgregimes betrekking hebben op zowel normen als praktijken
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rond de maatschappelijke organisatie van zorg kunnen ze niet zomaar wijzigen wanneer, bijvoorͲ
beeldalsgevolgvanverschuivingeninhetpolitiekeklimaat,deverhoudingtusseninstitutiesterdisͲ
cussiegesteldwordt.
BinnendeverzorgingsstaatliteratuurwordtgezochtnaarpatronenindewijzewaaropzorggeïnstituͲ
tionaliseerdisenbeleidsmatigaangestuurdwordt(Listeretal.,2007,2).ToonaangevendinhetonͲ
derzoekdatprobeertdeorganisatievanzorgopmacroniveautebegrijpenisdetypologievanverͲ
zorgingsstatenvanEspingͲAndersen(1990).ZijntypologierichtzichopdemaatschappelijkeorganiͲ
satiewaarbinnenindividuenoffamilieseenacceptabelelevensstandaardkunnenhandhavenlosvan
hun participatie op de arbeidsmarkt (EspingͲAndersen 1990, 37). Zijn typologie maakt het mogelijk
omdeverschillendevormenwaarin zorginlandengearrangeerdistevergelijken.EspingͲAndersen
onderscheidtdrietypenverzorgingsstaat:hetliberale,hetcorporatistischeenhetsociaaldemocratiͲ
schetype.Binnenhetliberaletypehoudtdeoverheidzichzoveelmogelijkopdeachtergrondenlaat
zijdezorgverleningzoveelmogelijkoveraandemarkt.BasalezorgvoorzieningenzijnalleenbeschikͲ
baar voor degenen die het het hardst nodig hebben, terwijl de overige voorzieningen er zijn voor
degenendiehetkunnenbetalen.Inhettweedetype,hetcorporatistische,isereenuitgebreidesaͲ
menwerking tussendestaat,defamilieenhetsocialemiddenveld.Inhetderde,sociaaldemocratiͲ
schetypespeeltdestaateenactieverolinhettreffenvanvoorzieningenenwordternaargestreefd
alle burgers een fatsoenlijke levensstandaard te garanderen die hoger ligt dan in het liberale type.
NederlandwordtinverzorgingsstaatliteratuurvaakgekenmerktalseencombinatievanhetsociaalͲ
democratisch en corporatistisch type (Esping Andersen 1990; Arts en Gelissen 2002), met ook nog
eenselementenvanhetliberaletype(ClasenenvanOorschot,2002).
DetypologievanEspingͲAndersenisslechtséénvandemethodenomeenvergelijkingtussenzorgreͲ
gimesmogelijktemaken.AnderemogelijkeregimeͲindelingenzijningebedinopvattingenovergenͲ
der(Lewis1992;AnttonenenSipilä1996;Daly2001),cultureleopvattingen(PascallenKwak,2005),
enburgerschap(JensonenPhilips,2001).Ideologischeuitgangspuntenoverwelkerolverschillende
institutiesdienentespelenstaannietlosvanideeënovermanͲvrouwverhoudingen,cultureleopvatͲ
tingenoverzorgenopvattingenoverdeverantwoordelijkheidvanburgers.Feministischecriticivan
onderandereEspingͲAndersenbetoogdendanookdatomtebegrijpenhoedecollectieve“last”van
informelezorgonderburgersverdeeldwordthetonderscheidintypenverzorgingsstaateenbeperkt
instrumentis.EspingͲAndersenheeftzichvooralgefocustopfinanciëleaspectenvandeverzorgingsͲ
staatzoalsinkomensoverdracht,waarbijhijzorginnaturabuitenbeschouwingheeftgelaten.Zoblijft
onopgemerktdateengrootdeelvandezorgonbetaaldbinnendefamiliesfeerwordtgeleverd(FraͲ
ser,1994).Dezeinformelezorgkenmerktzichbovendiendooreenongelijkeverdelingvanzorgtaken
tussenmannenenvrouwen.Doorhetpolitiekeklimaatalsuitgangspunttenemengaananalyticials
EspingͲAndersenervolgensfeministischecriticitenonrechtevanuitdatdekeuzevanvrouwenom
thuis zorgtaken op zich te nemen dan wel buitenshuis te werken, voornamelijk berust op de mate
waarindeoverheidvoorzietinregelingendiehetalternatief,participatieopdearbeidsmarkt,mogeͲ
lijkmaken.VolgensOrloff(1993)iszorgechterbinnenalletypenverzorgingsstaateenvrouwenaanͲ
gelegenheidenontkomenvrouwenookindemeest‘genereuze’verzorgingsstaatnietaandezezorgͲ
taken.ArlieHochschild(1989)weeseralopdatvrouwenweliswaarmeerzijngaanwerken,maardat
mannennietmeerzijngaanzorgen,waardoorvrouweneen‘secondshift’moetendraaien:zijnemen
demeestezorgtakenopzich,terwijlzeookmeedoenindekostwinning.OmdatverzorgingsstaatanaͲ
lyseszoalsdievanEspingͲAndersenzichvoornamelijkmet(hetmogelijkmakenvan)arbeidsparticiͲ
patie bezig houden, blijft deze immense inzet aan zorg voor kinderen en mantelzorg buiten beeld
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(Orloff1993,313).Verzorgingsstaattypologieëngevenzodoendenietnoodzakelijkerwijseenduidelijk
antwoord op hoe de zorg in de praktijk verdeeld wordt. Dat in veel landen voornamelijk vrouwen
informelezorgtakenopzichnemeniseenverschijnseldatdeverzorgingsstaatoverstijgtenmeerte
maken heeft met genderstructuren die in zekere mate onafhankelijk opereren (PfauͲEffinger 2006,
324).PfauͲEffingerspreektinhetkadervaninformelezorgnietvanverzorgingsstaattypemaarvan
“care arrangement”. Zij betoogt dat in dit care arrangement naast welvaartswaarden ook familieͲ
waarden een grote rol spelen in de taakverdeling rond informele zorg. Zij neemt de wijze waarop
echtparen de rollen verdelen als belangrijkste uiting van deze familiewaarden. Echtparen kunnen
kiezenvoorhethuisvrouw/kostwinnermodel,hetkostwinner(man)/parttimezorger(vrouw)moͲ
del,hetduaalkostwinner/externezorgmodel(waarindezorgwordtuitbesteed)enhetduaalkostͲ
winner/duaal zorger model (waarin de taken gelijk verdeeld worden tussen man en vrouw) (2006,
329). In Nederland, met het hoogste percentage parttime werkende vrouwen van Europa (Sandor,
2001), lijkt het kostwinner/parttime zorger model het meest gangbaar. De modellen van PfauͲ
Effingerkunnengezienwordenalseenaanvullingopdeomschrijvingdeverzorgingsstaattypenvan
EspingͲAndersen:informelezorgdienteenplektekrijgenbinnendeanalysevanzorgregimes,waarͲ
bijeraandachtmoetzijnvoordewijzewaaropgenderstructurenvaninvloedzijnopdeverdelingvan
onbetaaldezorgtaken.

2.5

RegimeveranderingenspanningeninNederland

Welk regime op een gegeven moment legitiem wordt geacht of dominant is verschilt naar tijd en
plaats,afhankelijkvanheersenderegels,normenenovertuigingen.Ditbetekentdatzorgregimesaan
verandering onderhevig zijn en steeds nieuwe vormen aannemen. In Nederland zijn de afgelopen
jarenenkele belangrijkeverschuivingeninhetdominantezorgregimewaartenemen.Dit heeftgeͲ
volgenvoordewijzewaaropermetmantelzorgwordtomgegaan.
Vanaf de jaren ’70 is de verzorgingsstaat in Nederland steeds meer onder druk komen te staan
(TrommelenVanderVeen,1999).Hetuitgebreidesocialestelselleekfiscaalsteedsminderhaalbaar
envanuitneoliberalehoekkwamdekritiekdathetvrijemarktmechanismeeenbeteralternatiefzou
zijn voor sociale voorzieningen dan een uitgebreide rol van de overheid. Vanaf deze tijd werd het
zorgbeleid van de overheid steeds meer beïnvloed door het liberale gedachtegoed. KostenbeheerͲ
singgingdeverzorgingsstaatkarakteriseren,waardoordeomvangwerdteruggedrongen.DeuitgaͲ
ven aan sociale zekerheid zijn sinds het begin van de jaren ’80 dan ook zichtbaar afgenomen (Van
Oorschot 2006, 60Ͳ61). Daarnaast is geprobeerd om marktprincipes in de zorg te introduceren. De
gevolgenvandetoenemendedominantievanhetmarktdenkenzijnzichtbaarinrecentebezuiniginͲ
gen en nieuwe regelingen om de zorg te privatiseren en te decentraliseren (zoals bijvoorbeeld het
hervormenvandeAWBZendelendaarvanviadeWmoondertebrengenbijgemeenten).MarktwerͲ
kingindezorgheeftgeleidtotveelkritiek,bijvoorbeeldopdenadeligegevolgenvoordekwaliteit
vandienstverlening (Knijn,2004).DeverschuivingvaneenzorgregimewaarindeverantwoordelijkͲ
heidvoordezorgvoornamelijkbijdeoverheidligtnaareenregimewaarbinnenmarktprincipesdoͲ
minantzijnlijktteleidentotveelsocialeonrustenmaatschappelijkeonvredeoverdemanierwaarop
zorggeregeldwordt.RegelmatigwordterindemediaberichtoverwachtlijstenvoorverzorgingshuiͲ
zen,overhet“klokken”vanthuiszorgmedewerkers,enoverbejaardendieslechtséénkeerperweek
gedouchtworden.‘Meerhandenaanhetbed’iseenpopulaireverkiezingsbeloftegeworden.
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2.6

Terugnaardeeigenverantwoordelijkheid?

Pogingenvandeoverheidommeermarktwerkingindezorgteintroducerengaangepaardmeteen
groterberoepopburgersomeendeelvandeverantwoordelijkheidvoordezorgopzichtenemen.
Een recente ontwikkeling is de in hoofdstuk één reeds genoemde introductie van het begrip actief
burgerschap.Actiefburgerschaphoudtindatverantwoordelijkhedenzoveelmogelijkbijburgerszelf
komenteliggen,terwijldeoverheidfaciliterendoptreedtomburgersindierolteondersteunen.Dit
gebeurtnietalleenophetgebiedvandezorg,maarbijvoorbeeldookdoorburgersviaAmberAlertof
Burgernet in te zetten bij het oplossen van verdwijningszaken, overlast en criminaliteit. Actief burͲ
gerschapismeerdanalleeneenideologischinstrumentomkostentebesparen.Actiefburgerschap
geeftgehooraandekritiekvanzowelneoliberalealssociaaldemocratischeeconomenensociologen
dateenactievestaatpassieveburgersvoortbrengtdienietalleen‘duur’zijn,maarzichookafwachͲ
tend opstellen. Béland (2005) constateerde dat in alle landen burgers eerder meer dan minder afͲ
hankelijkwordenvanbeschermingdoordestaat.HetdoelvanMarshall(1950)omaanburgerschap
naastjuridischeendemocratischerechtenooksocialerechtenteverbinden,zouzijndoorgeschoten
naareensamenlevingwaarburgersdoordeoverheid‘gepamperd’worden.Burgersgaanteveeluit
vanhunrechten,enteweinigvanhunplichten,terwijlhetsocialestelselgebouwdisopdeveronͲ
derstellingvan(enalleenkanbestaanbijdegratievan)verantwoordelijkeburgers.TendiepsteimͲ
pliceert het streven naar de burger als drager van rechten een passieve burger, zo stelt Turner
(1993).NaastovermatiggebruikvanvoorzieningenheeftdezepassievehoudingtotgevolgdatburͲ
gerszichminderbetrokkenvoelenbijdepubliekezaak.Overdeze‘erosievanburgerschap’opzowel
hetniveauvanpolitiekealsmaatschappelijkeparticipatieiseenuitgebreideliteratuurontstaan(KiͲ
vistoenFaist,2007).Hierinwordtbetoogddatburgerssteedsmeeropzichzelfgerichtzijnenzich
eerderalskritischeconsumentendanalsverantwoordelijkeburgersgedragen(KymlickaenNorman
1994,357).SociologenalsRobertPutnambetogendatdemaatschappelijkeparticipatievanburgers
aldecenniaaanhetafnemenisendatburgerszichbovendiensteedsmeerterugtrekkenuitdepoliͲ
tieke sfeer. In zijn bekende werk Bowling Alone (2000) laat hij zien dat het aantal Amerikanen dat
gaatstemmen,lidisvaneenpolitiekepartijofbetrokkenisbijvrijwilligerswerkafneemt.DepassieͲ
ve,teruggetrokkenenopeigenbelanggerichtehoudingvanburgersondermijntdesocialecohesiein
desamenlevingenheefttotgevolgdatdesamenlevingverhardtenverloedert.
Omde‘uitwassen’vandeburgeralsdragervanrechtentegentegaanwordteenberoepgedaanop
hetsocialemiddenveldalsbronvoorsocialezorg,sociaalwelzijnensocialecohesie(Tonkens2011,
54).Tegenoverpassiefburgerschapwordtdaaromsteedsvakeractiefburgerschapalsideaalgesteld.
Eenactieveburgeris“[some]onewhoisnolongerdependentonthewelfarestateandwhoiswilling
totakeafullpartintheremakingofmodernsocieties”(NewmanenTonkens2011,9).Deuitdaging
isomburgersweerteactiveren.Burgersmoetenweergaanstemmen,methetpartijprogramflyeͲ
ren, groenstroken harken en vergaderen in het buurthuis. Hierbij dienen ze niet hun eigen belang,
maardatvandegemeenschapophetoogtehebben:“Activecitizenshipisaboutengagingpeoplein
decisionͲmakingprocesses,givingthemsayinplanninganddeliveryofpublicoutcomes,andinvolͲ
vingthemintheircommunities,asameanstoimproveoutcomes”(Brannan,JohnenStoker2006,
993).Inhetalgemeenbestrijdtactiefburgerschaptweeongewenstevormenvanburgerschap:pasͲ
siefconsumentisme(mensendiezelfgeenverantwoordelijkheidnemenvoorproblemen),enpassieͲ
vemarginaliteit(mensendienietopeigenkrachtkunnenofwillendeelnemenaandesamenleving)
(TonkensenKroese2009,4).
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Voor zowel het probleem van overheidsuitgaven als het gebrek aan eigen inzet van burgers dient
actiefburgerschapeenoplossingtezijn(TonkensenKroese2009,4).Indeeersteplaatsomdatmen
deeigenverantwoordelijkheidneemtomproblemenoptelossenenhiervoordusnietdeoverheid
aanspreekt.Indetweedeplaatsomdatmendeproblemenmetelkaar,innetwerkendientoptelosͲ
sen, vanuit waarden als solidariteit en gemeenschapszin. De gedachte van actief burgerschap gaat
nietalleenoverzorg,maarkanwelwordengezienalseenaanzettoteenzorgregimewaarinhetsaͲ
menspeltussenverschillendeinstitutiesnieuwevormenaanneemt.Aandefamiliewordteengrotere
rol toegekend doordat gezinnen worden aangesproken op de verantwoordelijkheid die men heeft
voorelkaar.MantelzorgwordtinhetNederlandsezorgbeleideenvormvanactiefburgerschapener
zelfs als kenmerkend voorbeeld van gezien6. In de Wmo is actief burgerschap de pijler die de wet
draagt.Hetdoel,hetzozelfstandigmogelijklatenwonenenhetzichontplooienvanzorgontvangers,
dienttewordenbereiktviahetmiddelvanmantelzorgersdiedezorgontvangerhierinsteunen.Van
mantelzorgerswordtverwachtdatzijdezezorgleverenvanuitdeuitgangspuntenvanactiefburgerͲ
schap:hetwillenomziennaarelkaar,betrokkenheid,solidariteitenaltruïsme.Vervolgensverschuift
ookderolvandestaat,dienietlangerproactiefmaareerderregulerendoptreedtindiezindatzij
zichuitbepaaldezorgvoorzieningenterugtrekt,waardoordetakenautomatischbijdefamilieenhet
verderenetwerkterechtkomen.Derolvandemarkt,tenslotte,neemttoeomdatdemarktdoorde
overheid als steeds belangrijkere partner gezien wordt in het oplossend vermogen van burgers: zij
kunnenhunproblemenzelfoplossen,waarbijdemarktervoormoetzorgendaterwattekiezenvalt
aanmiddelen.HetPersoonsgebondenBudgetiseenvoorbeeldvandezemarktwerking:burgersmet
eenzorgvraagkrijgeneenbudgettoegewezengebaseerdophetaantalurenzorgdatzenodighebͲ
ben,maarmogenzelfbepalenhoezijditbesteden.ZorgleverancierszullenmetelkaardeconcurrenͲ
tie aangaan om deze burgers als klanten binnen te halen door een goede prijsͲkwaliteitgarantie te
bieden.Hetactiefburgerschapregimevaltzodoendeteduidenalseenspecifiekevermengingvande
institutiesfamilie,staatenmarkt.

2.7

Bedenkingenbijterugkeernaardeoudeorde

Inhetambtelijkediscoursoverdeterugkeernaarmeertraditioneleverhoudingenwordenvooralde
vermeende noodzakelijkheid (onbetaalbaarheid) en vermeende wenselijkheid (gemeenschap, verͲ
antwoordelijkheid)vaneenversoberingvanhetdoordeoverheidgebodenzorgpaletbenadrukt.Een
meer kritische beschouwing roept echter vragen op over deze in essentie politieke keuze van de
overheidomopditterreindeklokterugtedraaien.Dezevragengaanvooralookoverdemogelijke
“verliezers” van het actief burgerschapsvertoog. Daarbij treden twee thema’s op de voorgrond: de
relatietussenmantelzorgengenderendeemancipatievanetnischeminderheden.
Participatie,genderenetniciteit
Indeperiodevoorafgaandaandeontwikkeldeverzorgingsstaat,toenhetinformelenetwerkdebeͲ
langrijkste leverancier van zorg was, kwam de zorgtaak in de praktijk veelal bij vrouwen terecht.
Vrouwenverrichttenzorgindeprivésfeer,terwijlmannenindepubliekesfeeractiefwaren.HetacͲ
tiefburgerschapdiscoursbehelsteenterugkeernaardetraditionelewijzevanzorgindiezindater
eenberoep wordtgedaanopfamiliesomzorgte geven.Devraagisofdit ookeen terugkeer naar
traditionelegenderverhoudingenimpliceert.Inhetactiefburgerschapvertoogwordenburgersophet


6

JetBussemaker,beleidsbriefVoorelkaar.MantelzorgenVrijwilligerswerk2008Ͳ2011,MinisterievanVolksgeͲ
zondheid,WelzijnenSport.
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eerste gezicht op neutrale wijze aangesproken op de verantwoordelijkheid om te zorgen. Volgens
Newman en Tonkens (2011, 14) berust de invulling van burgerparticipatie echter op maatschapͲ
pelijkestructurendiesterkgevormdzijndooropvattingenovergender:“Theideaoftheresponsible
citizenͲcaringforothers,nurturingandprotectingcommunitiesandengagingpracticallyinawhole
rangeofprojectsͲdrawsonhighlygenderedconceptionsofthecapacitiesoffamily,civilsocietyand
community”(NewmanenTonkens2011,14).EengenderͲneutraleaanspreekvormhoeftdaaromniet
noodzakelijkerwijstoteenegalitairetaakverdeling teleiden.Dit kanpaswanneerhetvertoogaanͲ
sluit bij reeds bestaande egalitaire opvattingen in de samenleving, waardoor neutraal taalgebruik
doordetoehoorderwordtopgevatalsinclusief(slaandeopmannenenvrouwen).HoewelinNederͲ
landendaarbuitensindsdeperiodevoordeverzorgingsstaatophetgebiedvanvrouwenemancipatie
veelzakenveranderdzijnisdeemancipatienognietvoltooideneendergelijkeegalitairesamenleͲ
ving nog geen realiteit. Dit blijkt vooral op het gebied van de taakverdeling rond zorg. Wereldwijd
nemen vrouwen het merendeel van alle zorgtaken op zich in zowel betaald als onbetaald werk
(GerstelenGallagher2001;EvandrouenGlaser2003;StrazdinsenBroom2004).Onderliggendaan
deongelijkeverdelingisdesocialeconstructievanzorgalsvoornamelijkeenvrouwentaak(Reskin,
1991).InNederlandvertalenopvattingenovergenderzichindubbeleverwachtingendieaanvrouͲ
wenwordengesteld:enerzijdswordtervanhenverwachtdatzijhettraditionelemodelwaarinde
man voor het inkomen zorgt niet langer onderschrijven en zelf actief worden op de arbeidsmarkt.
Anderzijdswordtervooralnaarhengekekenwanneererzorgnodigis(bijvoorbeeldomdaterkinͲ
derengeborenwordenofomdatermantelzorgnodigis)enkiezenzijindezegevallenvaakvooreen
deeltijdbaan.Deidealenrondmannelijkheidliggenanders:vanmannenwordtverwachtdatzijbeͲ
taaldwerkbovenzorgtakenstellen.Makenzijanderekeuzes,dankanditgepaardgaanmetverlies
van sociale status en invloed (Janssens 2003, 273). Doordat vrouwen het zorgideaal internaliseren
(Ungerson,1983)voelenzijzichmeerverplichttothetgevenvanzorgdanmannen(FinchenMason,
1993).OokMorée(2005)steltdathetindepraktijkvoornamelijkvrouwenzijndiezichaangesproken
voelenzorgtegaanverlenenwanneerzichindefamiliedesituatievoordoetdatiemandoud,ziekof
hulpbehoevend wordt. Zorg is kortom op z’n hoogst een keus voor mannen, maar een plicht voor
vrouwen(Daly2001,48).DoordeverwikkelingvanhetactiefburgerschapregimemetinNederland
dominante rolpatronen en opvattingen over gender vermoed ik dat de collectieve zorglast steeds
meerbijvrouwenterechtzalkomen.DaarnaastishetaannemelijkdaterookbinnendesocialecateͲ
gorievrouwenverschillenzullenzijnindematewaarinmendrukervaartomzorgtegeven,endat
dezeverschillendeelsgerelateerdzijnaanetnischeachtergrond.Inhetvoorgaandehoofdstukwerd
albetoogddatbinnensommigemigrantengemeenschappenrolpatronenrondzorgsterkeraanwezig
lijkentezijndaninautochtonegemeenschappen,waarbijvooralvanvrouwenzorgverwachtwordt.
Bovendien komen migrantenvrouwen vanwege hun sociaalͲeconomische status in het bijzonder in
aanmerkingomzorgteverlenen.ZobevindteenmeerderheidvanvrouwenuitetnischeminderheͲ
den zich in kansarme posities, gekenmerkt door een lage opleiding, het niet participeren op de arͲ
beidsmarktenhetontberenvaneconomischezelfstandigheid(GijsbertsenMerens2004,150Ͳ1).De
vrouwen voor wie dit geldt hebben binnen hun familie een minder sterke onderhandelingspositie
danvrouwen(enmannen)diedezorgcombinerenmetbetaaldearbeid.Hetbenadrukkenvaneen
achterstandspositieondermigrantenvrouwenbrengthetrisicometzichmeedatervanheneeneenͲ
zijdig beeld wordt geschetst waarin zij uitsluitend als hulpbehoevend worden neergezet (Ghorashi,
2006b).Eendergelijkeenzijdigbeeld,gebaseerdopeengegeneraliseerderepresentatievanmigranͲ
tenvrouwen,wilikgraagvermijden.Tegelijkertijdisaandachtvoorgenderenetniciteitrelevanten
nodig wanneer het gaat om de wijze waarop ontwikkelingen als de inkrimping van de verzorgingsͲ
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staat en het beroep op actief burgerschap van invloed zijn op de emancipatie van (migranͲ
ten)vrouwen.

2.8

Nieuwevragen

Binnen het actief burgerschap discours wordt de balans tussen collectieve en individuele verantͲ
woordelijkheidheroverwogen.InformelezorgiseenvandeverantwoordelijkhedendieactieveburͲ
gersgeachtwordenopzichtenemen.DevraagisechterofdeoproeptotactiefburgerschapheilͲ
zaam is voor alle burgers. Als informele zorg wordt gegeven, wie is dan de meest waarschijnlijke
mantelzorger en hoeveel zorg zal er van deze mantelzorger worden verwacht? Het blijkt dat vrouͲ
wen, en met name migrantenvrouwen, reeds oververtegenwoordigd zijn in de groep burgers die
mantelzorggeeft.Structurenvangenderenetniciteitspeleneengroterolindemotivatiediedeze
vrouwenhebbenomzorgtakenopzichtenemen,endezestructurenkunneneendwingendkarakter
hebben.Doordatdeoverheidzichterugtrektenzorgsteedsmeerdezaakvandeburgerwordt,kan
ditdwingendekarakternogwordenversterkt.Devraagisdaaromwelkeffecthetnieuwebeleidvan
actiefburgerschapopdezegroepzalhebben.WanneerhetactiefburgerschapregimeinwisselwerͲ
kingstaatmet,ofmisschienzelfssamenspantmet,traditioneleopvattingenoverinformelezorgkan
ditmigrantenvrouwenervanweerhoudenteemanciperenvandezetraditioneleopvattingen.Hoewel
emancipatieenactiefburgerschapophetooghetzelfdedoelhebben(hetparticiperenvanburgersin
desamenleving),blijkterindepraktijkeenverschiltezijnindeuitwerking.EmancipatieisinNederͲ
landgerichtophetbevrijdenvanvrouwenuitdezorgenderolvanhethuishoudenenhentestimuleͲ
renomdeeltenemenaandearbeidsmarktofzichopanderewijzebredermaatschappelijkintezetͲ
ten. Actief burgerschap, wanneer het eenzijdig gekoppeld wordt aan het verlenen van mantelzorg,
dirigeertmetnamevrouwenweerterugindiezorgenderol.HetemancipatieͲideaalkomthiermeein
de verdrukking. Het actief burgerschap regime beroept zich bovendien op juist die familiewaarden
waarveeltweedeͲenverderegeneratiesmigrantenmeeworstelen.WaarmigrantenvrouwenvoorͲ
heendeverzorgingsstaataanhunzijdehaddenwanneerzijzichmeermodernenotiesronddebalans
tussenprofessioneleeninformelezorgeigenmaakten,ishetnieuwebeleidvanactiefburgerschap
niet per definitie een natuurlijke bondgenoot. De emancipatie van migrantenvrouwen kan belemͲ
merdwordenwanneerdenotievanactiefburgerschapaanslaatinnietͲWestersegemeenschappen
endaaraansluitingvindtbijmeertraditioneelingesteldeouderenofmannen,diezichgesteundweͲ
teninhetopnieuwopleggenvantraditionelenormenrondzorgverlening.Waarinhetalgemeeneen
afnemende afhankelijkheid van de verzorgingsstaat en een minder passieve houding ten opzichte
van zorg gewenst is, zou binnen migrantengemeenschappen juist verdere modernisering gewenst
kunnenzijn.
Inhetactiefburgerschapregimewordenburgerschapenzorgverleningsterkeraanelkaargekoppeld
dan voorheen het geval was. Die ontwikkeling wordt duidelijk wanneer twee beleidsbrieven over
mantelzorgnaastelkaarwordengelegd.IndebeleidsbriefZorgNabijuit2001stonddemaatschapͲ
pelijkeparticipatievanmantelzorgerszelfvoorop:“BijdeindicatiestellingmagdaaromalleenrekeͲ
ning worden gehouden met een inzet die in alle redelijkheid van de mantelzorger kan worden geͲ
vaagd,waarbijdemogelijkhedenvoordemantelzorgeromnormaalmaatschappelijkteparticiperen
hetuitgangspuntdienentevormen.”IndebeleidsbriefVoorElkaaruit2007ligtdenadrukmeerop
dewaardevanmantelzorgvoordemaatschappijalsgeheelenwordthuninzetzelfalalsvormvan
actiefburgerschapgezien:“Losvandewaardediezijzelfbijhuninzetervaren,gevenvrijwilligersen
mantelzorgershétvoorbeeldvanactiefburgerschap.”Enerzijdsisdezekoppelingvanburgerschapen
zorgverleningalseenpositieveontwikkelingtekenmerkenwanneerhetgaatomdeemancipatievan
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vrouwen.DeoverwaarderingvanbetaaldwerktenopzichtevanonbetaaldwerkkanwordentegenͲ
gegaandoormantelzorgenvrijwilligerswerkmeervoorhetvoetlichttebrengenenwaarderinguitte
spreken voor het belangrijke werk dat verzet wordt (Knijn en Kremer, 1997). Door mantelzorg te
koppelen aan burgerschap wordt duidelijk dat mantelzorgers zich bezig houden met een vorm van
participatiediegeenszinsminderwaardigisaaneenbetaaldeloopbaan.AnderzijdskandezekoppeͲ
lingookjuisteenbelemmeringvormenwanneerdezealsgevolgheeftdatanderevormenvanpartiͲ
cipatie en de keuze om betaald werk te verrichten minder vanzelfsprekend worden voor vrouwen.
Wanneerergekortwordtopzorgvoorzieningenenopregelingendiedecombinatievanwerkenzorg
mogelijkmakenhebbenmantelzorgerserweinigaanwanneerzijtehorenkrijgendatze‘tochalparͲ
ticiperen’doordezorgdiezeverlenen.PrinsenSaharso(2008,374)latenziendatinhetNederlandͲ
seemancipatiebeleideendergelijkekoppelingvanparticipatieenzorgsterkergeldtvoormigrantenͲ
vrouwendanvoorautochtoneNederlandsevrouwen.Waarvandelaatstegroepverwachtwordtdat
zijhetglazenplafondtelijfgaan,ismenbijmigrantenvrouwentevredenwanneerzezichinzettenals
mantelzorger of vrijwilliger. De vraag is of de incorporatie van mantelzorgers in het actief burgerͲ
schap regime tot gevolg heeft dat men zich neerlegt bij een zorgende rol voor migrantenvrouwen,
tenkostevananderevormenvanparticipatie.DeconflictentussendegeneratiesdieineerderonͲ
derzoekbeschrevenzijnlijkeneropteduidendatmigrantenvrouwenzichnietpersewillenneerlegͲ
genbijdezorgenderolenookanderevormenvanparticipatienastrevenzoalsbetaaldwerk,maatͲ
schappelijkeinzetenpersoonlijkeontwikkeling.
Vragen kunnen zich ook richten op autochtone Nederlandse burgers. Ook voor hen geldt dat zij te
makenkrijgenmetnieuwbeleiddatvanhenvraagtdatzijeenomslagmakeninhundenken.Door
hettoenemendeaantalouderengroeitdezorgvraag,terwijldezorgvoorzieningennietmee(kunnen)
groeien.Erwordtsteedsvakereenberoepgedaanopmantelzorgersomditgattevullen.BijditmoͲ
releberoeplijktdeoverheidervanuittegaandatdebereidheidomtezorgenookindetoekomst
aanwezigzalzijn.BroesevanGroenou(2012)betwijfeltechterofdenieuwegeneratiemantelzorgers
dezelfdebereidheidtotzorgenheeftalseerderegeneraties.Veranderdefamiliestructuren,hettoeͲ
nemendebelangvanvriendschappentenopzichtevanfamilierelatiesenhetfeitdatmensenlanger
doorwerkenzorgenervoordatmantelzorgaanvanzelfsprekendheidinboet.Hoegaanburgersineen
veranderdesamenlevingommetdevraagnaarmeermantelzorg?Zijnzijbereidomhetverliesvan
verworvenhedenvandeverzorgingsstaatteaccepterenenhetactiefburgerschapregimeteinternaͲ
liseren?Ofstuitderoepommeermantelzorgbijhenopweerstandenverlegenheidmetdevaaghoe
zorg,werkeneensociaalleventecombineren?OokNederlandershebbeneenetniciteit;eenopvatͲ
tingvanNederlanderschapwaarin,bewustofonbewust,hetjekunnenberoepenopdeverzorgingsͲ
staateneenonafhankelijkeopstellingvandefamilieeenbelangrijkerolspelen.

2.9

Conclusie

IndithoofdstukisdemaatschappelijkeenpolitiekeachtergrondgeschetstwaarbinnenverschuivinͲ
genrondmantelzorgplaatsvinden.DaarbijiseenspanningsveldgeschetsttussenhetactiefburgerͲ
schapvertoog,mantelzorgendeemancipatievanvrouwenenetnischeminderheden.DezespanninͲ
genkunnenindeeersteplaatswordengerelateerdaanverschuivingenbinnenheteconomischeen
politiekedomein.HetprocesvaneenkrimpendeverzorgingsstaatendeintroductievanactiefburͲ
gerschap Ͳwaarin de verhouding tussen de staat en burgers opnieuw gedefinieerd wordtͲ heeft inͲ
vloedophetberoepdatopmantelzorgerswordtgedaanendewijzewaaropburgershuneigenrol
en die van de overheid verstaan. In de tweede plaats hebben burgers te maken met genderstrucͲ
turenwaarindezorgenderolvooralaanvrouwenwordttoegeschreven.Voormigrantengeldt,inde
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derdeplaats,dathetberoepdatopmantelzorgerswordtgedaangemotiveerdwordtvanuittraditioͲ
nelezorgopvattingendie eveneensde zorgtakenvaakweerbijvrouwenneerleggen.Degeschetste
ontwikkelingendoenvermoedendatderecenteintroductievanhetbegripactiefburgerschapenhet
toenemende beroep op mantelzorgers verschillend uitpakken voor verschillende groepen burgers.
Vrouwenzullenmeerdrukervarenomdetakenopzichtenemendanmannen,enmigrantenweer
meerdanautochtoneNederlanders.Metnamevoormigrantenvrouwenishetdaarom,zoalseerder
opgemerkt,devraagofzijgebaatzijnbijhetdiscoursvanactiefburgerschap.
De drie deelstudies naar etnische verschillen in zorgattitude, zorgbereidheid en conflicthantering
adresseren drie randvoorwaarden waarbinnen naar mijn mening de implementatie van actief burͲ
gerschapkanplaatsvindenzonderdatkwetsbaregroepenburgersdaarvandedupeworden.DeeerͲ
sterandvoorwaardebetreftdenoodzaakvaneengedeeldnormatiefkadertussenoverheidenburͲ
gers,waarbijbeidepartijenhetuitgangspuntdelendatzorgeenverantwoordelijkheidisvanindiviͲ
dueleburgers,huninformelenetwerkendeoverheid.Wanneerburgersdituitgangspuntdelenkan
mantelzorgwordeningebedindesamenwerkingtussenverschillendepartijen,waarmeevoorkomen
wordt dat mantelzorgers geïsoleerd en overbelast raken. De tweede randvoorwaarde betreft een
contextwaarbinnenmantelzorgersvrijkunnenbesluitenhoeveelenwelkezorgzegeven.DebereidͲ
heidomvooreennaastetezorgenkomtidealitervoortuiteeninnerlijkemotivatieengedrevenheid
en niet vanuit druk die door anderen wordt opgelegd of omdat er geen alternatieven zijn. In de
tweede deelstudie richt ik me daarom op de vraag hoe omgevingsdruk en belemmeringen om de
zorguittebestedeneenrolspelenindematewaarinzorgattitudezichvertaaltinzorgbereidheid.De
derderandvoorwaardebetreftdemogelijkhedendiemantelzorgershebbenomintegrijpeninhun
situatiewanneerzijzichnietcomfortabelvoelenmethunrolofdelastdieophunschoudersterecht
komt.AlleenwanneermantelzorgerseengoedeonderhandelingspositiehebbenenoverdevaardigͲ
heden beschikken om met anderen het gesprek aan te gaan kan de ideale zorgsituatie ontstaan
waarinzorggedeeldwordtdooreenbredernetwerk.
Eenzorgattitudediegerichtisophetdelenvandezorg,eenbereidheidomtezorgendienietwordt
opgelegd door anderen of door omstandigheden en een goede onderhandelingspositie en Ͳ
bekwaamheid zijn kortom de kenmerken van een mantelzorger die zich in tijden van politieke en
culturele verschuivingen staande kan houden. In de volgende hoofdstukken ga ik op zoek naar de
mate waarin deze kenmerken bij verschillende groepen (migranten en autochtonen, mannen en
vrouwenenverschillendegeneraties)aanwezigzijn.

31

Hoofdstuk3

Etnischeverschilleninzorgattitude

IndezeeerstedeelstudiekomenvragenaanboddiezichaandienennaaraanleidingvandeinhoofdͲ
stuk één en twee genoemde verschuiving in zorgbeleid richting actief burgerschap. De introductie
vanhetbegripactiefburgerschapgaatgepaardmeteenappelopburgersomdoormiddelvanhet
verlenenvanmantelzorgeenactievebijdrageteleverenaandemaatschappij,waardoordesociale
cohesie bevorderd en de staatskas ontlast wordt. Ik heb hierbij de kanttekening gemaakt dat een
randvoorwaardevoordesuccesvolleinzetvanburgersbijhetoplossenvanzorgvraagstukkenis,dat
burgers en overheid een normatief kader delen waarbinnen zorg wordt opgevat als een gedeelde
verantwoordelijkheidtussenfamilie,hetinformelenetwerkendeoverheid.Ditgedeeldekaderkan
voorkomen dat de vrees van veel gemeentelijke beleidsmakers (migrantenmantelzorgers raken geͲ
isoleerdomdatzijdeoverheidnietalsmogelijkepartnerzienofomdatzijvanuithunnetwerkveel
drukervarenomzorgteblijvengeven)werkelijkheidwordt.Daarnaastwordtvoorkomendatburgers
teleurgesteldwordenofgefrustreerdrakenomdatzijdeoverheidjuistteveelalsdeverantwoordeͲ
lijkepartijaanwijzen.
HetisteverwachtendatverschillendegroepenburgersopverschillendewijzenreagerenopdeopͲ
roeptotactiefburgerschap.Alsmanofvrouw,migrantofautochtoon,jongereofoudere,etcetera,
worden zij vanuit verschillende maatschappelijke posities op hun zorgplicht aangesproken. Naast
normatieve opvattingen over burgerschap krijgen mensen immers ook te maken met normatieve
opvattingenenverwachtingspatronenoverhoezijzichvanuithunetnischeachtergrond,generatieof
genderdienenteverhoudentotzorgvraagstukken.IndithoofdstukwordtdaaromdevolgendedeelͲ
vraaggesteld:
In welke mate sluiten de zorgattitudes van burgers aan bij het regime van actief burgerͲ
schapenishierinverschilnaaretnischeachtergrond,generatieengender?
Om deze vraag te beantwoorden is een empirische deelstudie uitgevoerd. Onderzocht is de mate
waarin verschillende categorieën van burgers aansluiting vinden bij de attitude van actief burgerͲ
schap.Dezewordthieropgevatalseenattitudediedeverantwoordelijkheidvoorhetgevenvanzorg
deelsbijdefamilieenhetnetwerkneerlegt,endeelsbijdeoverheidenprofessioneleinstanties.
Naarderelatietussenzorgopvattingenenetniciteit,generationeleverschillenengenderisalrelatief
veel onderzoek gedaan. Hieronder volgt eerst een overzicht van deze reeds vergaarde kennis. Op
basisvandezeliteratuurwordteenaantalhypothesengeformuleerd.Daarnawordtuiteengezethoe
dehuidigekwantitatievestudieisopgezetenuitgevoerd,waaropderesultatenvandestudieworden
gepresenteerdeneenconclusiewordtgetrokken.

3.1

Zorgplichtenetniciteit,generatieengender

Opvattingen overdezorgverplichtingvanfamilieledentenopzichtevanelkaarwordeninde literaͲ
tuurgeduidmethetbegripfilialobligation.Ooktermenalsfilialresponsibility(GansenSilverstein,
2006),filialcare(CampbellenMartinͲMatthews,2003)enintergenerationalfamilysolidarity(BengtͲ
sonenRoberts,1991)wordengebruikt.IndithoofdstukwordtdetermzorgplichtgebruiktalsNederͲ
landsverzamelbegripdatovereenkomtmethetEngelsefilialobligation.ZorgplichtisdesocialeattiͲ
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tudetenaanzienvanhetideedatkinderenvoorhunoudersdienentezorgenwanneerdezehulpbeͲ
hoevendworden(Cicirelli1988,1990;Schans2007).Ookdezorgvanoudersaanvolwassenkinderen
of tussen broers en zussen onderling is onderwerp van onderzoek. In de meer algemene definitie
verwijsthetbegripzorgplichtnaarde“culturallyͲdefinedrulesthatgovernrelationshipsamongkin”
(RossienRossi1990,156).Daatland,HerlofsenenLima(2011)onderscheidentenaanzienvanzorgͲ
plichtdecollectivistischefamilietraditie,waarinfamilieledensterkvanelkaarafhankelijkzijnvoorde
zorg,endeindividualistischetraditie,waarinfamilieledenzichjuistonafhankelijkvanelkaaropstelͲ
len.OokKnipscheer(1990)betoogtdatonderlingeverplichtingenzichopeenschaalbevindenmet
aandeenekantvollediggeïnstitutionaliseerdefamilieverhoudingenenaandeanderekantvolledig
flexibelefamilieverhoudingen.Hetbegripgeïnstitutionaliseerdheeftinditverbandbetrekkingopde
mate waarin familieverhoudingen vaststaan in gebruikelijke omgangsvormen, onderlinge afspraken
en wederzijdse verwachtingspatronen. Waar men zich qua opvattingen bevindt op het continuüm
tussen collectivistischͲgeïnstitutionaliseerd enerzijds en individualistischͲflexibel anderzijds wordt in
deeersteplaatsbepaalddoorimplicieteofexplicieteafsprakenbinnenhetgezin.Indetweedeplaats
speeltdemaatschappelijkecontextwaarinderelatiesvormkrijgeneenrol.DezorgattitudevanburͲ
gerswordtbijvoorbeeldmedebepaalddoordematewaarindestaattakenoverneemt.Wanneerde
staatzichgenereusopsteltwordenfamilieledenminderafhankelijkvanelkaar(DaatlandenLowenͲ
stein,2001). Ookwanneerdefamilievermogendis enzorgkaninkopenneemt hetverantwoordeͲ
lijkheidsgevoeltenopzichtevanelkaaraf(Finley etal.,1988).Binnen dezorgplichtliteratuurwordt
verder onderzocht hoe zorgopvattingen, als ‘cultureel construct’, beïnvloed worden door (onder
andere)etniciteit,generationeleverschillenengender.
3.1.1 Etniciteit
Onderzoek naar zorgplicht onder etnische minderheden in westerse landen laat zien dat etnische
afkomst van invloed is op zorgopvattingen. Hierbij maakt het echter veel uit over welke etnische
groephetgaatenzijnersomsookbinnenetnischegroepenverschillenwaartenemen,diedanweer
metgender,opleidingsniveauenpositieopdearbeidsmarkttemakenhebben.Uitonderzoekdatin
de context van de Verenigde Staten is gedaan naar ‘blanke’ Amerikanen en Amerikanen van AfriͲ
kaanseafkomstblijktdenormdatjevoorjeoudershoorttezorgensterkertezijnonderdelaatste
groep (Burr en Mutchler, 1999). Onder ‘zwarte’ Amerikanen wordt ook meer mantelzorg verleend
door kinderen aan hun ouders dan onder ‘witte’ Amerikanen (Fingerman et al., 2011). Ervaringen
metracismeendiscriminatieblijkenvaninvloedopdehoudingtenopzichtevangeïnstitutionaliseerͲ
dezorgonderoudereAmerikanenvanAfrikaanseafkomst.Vanwegedenegatieveervaringenstaan
zijwantrouwendtenopzichtevangeïnstitutionaliseerdezorg.Tegelijkertijdkansomsdeervaringvan
discriminatieenuitsluitingbijouderenhetbesefwekkendathunkindereneenbeterekansverdieͲ
nen.Zewillenhenniettotlastzijndoorbijzeintetrekkenenkiezendantochmaarlievervoorhet
verzorgingshuis(AndersonenTurner,2010).Diwan,LeeenSen(2011)zagenookonderimmigranten
uit Azië dat ouderen niet langer vasthouden aan de wens om bij hun kinderen in te wonen. Liever
woondenzijdichtbijhenindebuurtdanbijheninhuis.IneenstudieonderChinesemigrantenin
Canada vond Lai (2008) dat kinderen de normen van zorgplicht wel blijven hanteren, maar er een
andereinvullingaangeven.
Onder etnische minderheden lijken traditionele zorgopvattingen sterker en wordt er meer mantelͲ
zorgverleend.Degenoemdeliteratuuroveretniciteitbeschrijftechtermetnamedezorgopvattingen
van etnische minderheden in de NoordͲAmerikaanse context. Deze situatie verschilt in meerdere
opzichten van de Nederlandse context, die het onderwerp is van mijn onderzoek. De context van
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AfroͲAmerikanenisdievaneen,invergelijkingmetNederland,vrijsummiereverzorgingsstaatwaarin
burgerseenbeperktberoepkunnendoenopsocialevoorzieningen,alkomtdaarmetdeinvoering
van Obamacare wellicht verandering in. Wegens de politiek van rassenscheiding hebben AfroͲ
Amerikanen lange tijd minder toegang tot deze toch al beperkte voorzieningen gehad dan blanke
Amerikanen. De ervaring met racisme en discriminatie in de zorg heeft waarschijnlijk hun houding
tenopzichtevanzowelprofessionelezorginstantiesalsmantelzorgbeïnvloed.Familiestrekkenonder
invloed van deze negatieve ervaringen dichter naar elkaar toe, terwijl geïnstitutionaliseerde zorg
gewantrouwdenvermedenwordt.ArbeidsmigrantendienaarNederlandkwamenbevondenzichin
het thuisland eveneens in een beperkt ontwikkelde verzorgingsstaat (Böcker, 1994), maar kwamen
namigratieterechtindebreedontwikkeldeNederlandseverzorgingsstaat.Uitsluitingspraktijkenen
stigmatiseringkunnenookbinnenNederlandsezorginstellingenvoorkomen,bijvoorbeelddoordater
een gebrek is aan goede interculturele voorzieningen of doordat medisch personeel gezondheidsͲ
klachtentenonrechteaancultureleachtergrondtoeschrijft(Reis2010,5).NietͲwestersemigranten
zijninNederlandechternooitsystematischuitgeslotengeweestvandezevoorzieningenopbasisvan
hunetnischeachtergrondenerzijninmiddelstallozeinitiatievenontwikkeldomdezorgteinterculͲ
turaliseren. Beperkt gebruik van zorgvoorzieningen onder nietͲwesterse migranten in Nederland
heeftvermoedelijkmeertemakenmeteensterketraditioneleattitudedanmetervaringenvandisͲ
criminatieofracisme.
3.1.2 Generatie
Benjamin(2000)betoogtopbasisvaneenstudienaarzorgopvattingenonderAfroͲAmerikanendat
denormenvanzorgplichtsterkerzijnonderouderegeneratiesdanonderjongeregeneraties.Kaoen
Travis(2005)troffenhetzelfdebeeldaanonder‘Hispanics’,waareenhogeleeftijdsamenhangtmet
hogereverwachtingenvanfamiliezorg.Dehogere verwachtingenondermigrantenouderenworden
echter weersproken door Groger en Mayberry (2001), die in een focusgroepstudie onder AfroͲ
Amerikanenjuistonderdejongsteparticipantendesterkstenormenvanzorgplichtaantroffen.AnͲ
derestudieslatenhetzelfdebeeldzien:naarmatemensenouderwordenblijkennormenrondfamiͲ
liezorgaftenemen(Peeketal.1998;RossienRossi1990).Guberman(2003,inGansenSiverstein
2006)verklaartditafnemendeenthousiasmevoorfamiliezorgvanuitdegedachtedatnaarmatemen
ouderwordt,hetgevenenontvangenvanzorgsteedsmeereenvoorstelbarerealiteitworden.Pas
wanneermenouderis,realiseertmenzichdathetwaarmakenvandenormengepaardzalgaanmet
het brengen van offers. Kwalitatieve, lokale studies laten zien dat sterkere normen rond zorgplicht
zichbijmigrantenoudereninNederlandnietnoodzakelijkerwijsvertalenindeconcreteverwachtinͲ
gentenaanzienvandekinderen.DeouderenziendatdeNederlandsesituatieverschiltvandieinhet
thuisland en dat jongeren zelfstandiger leven. Sommigen van hen temperen de verwachtingen om
teleurstellingtevoorkomen(Paes,vanSantvoortenThomassen2009;Yerden2000).HetomgekeerͲ
dekomtookvoor:ouderenverdedigendezorgplichtmethandentand(Lamersetal.,1993).Vaak
gebeurtdit doordeeigennormenaftezettentegenwat deouderenals een‘kille’ houdingonder
autochtoneNederlanderszien.MetnamehetverzorgingsͲofbejaardenhuiswordtdoorhengebruikt
omhetverschilaantegeventussendeeigennormenrondzorgplicht,waarineengroterolvoorde
kinderenisweggelegd,endemeerindividualistischenormendiezeindeNederlandsesamenleving
waarnemen(VanNiekerk,1991).
Metbetrekkingtotgeneratieverschillenblijkenzichtweeverschillendeontwikkelingenvoortedoen
onder ouderen van etnische minderheden. De eerste is dat migrantenouderen moderniseren: zij
relativeren hun normen rond zorgplicht. Om de maatschappelijke participatie van hun kinderen te
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stimulerenofomteleurstellingtevoorkomenstellenzijhunverwachtingenbijendringenzeminder
aan op zorg van hun kinderen. De tweede ontwikkeling is dat migrantenouderen vasthouden aan
traditionelezorgopvattingen.Zokunnenzijhuncultureleidentiteitmarkerenenzichonderscheiden
vandecultuurinhetmigratieland.JongerenuitetnischeminderhedenkunneneveneensopverschilͲ
lende wijzen over zorgplicht denken. Ook voor hen kan zorgplicht een “identityͲmarker” zijn waarͲ
meezezichopeenpositievewijzekunnenonderscheidenvandeetnischemeerderheid.TegelijkerͲ
tijdishetdenkbaardatjongeregeneraties,doordatzijopgegroeidzijnineensamenlevingwaarmeer
moderne zorgopvattingen gangbaar zijn, afstand nemen van traditionele zorgopvattingen. Onder
autochtonen is het verschil tussen jongere en oudere generaties vermoedelijk minder groot. Alle
naoorlogsegeneratieszijnopgegroeidmeteenstelselvanzorgvoorzieningenwaaropaanspraakgeͲ
maakt kan worden. Al decennialang is het ideaal van carrière maken en een ‘eigen leven’ hebben,
vrijwelonomstreden.Autochtonejongerendiemoderne zorgopvattingenhebben,nemendaarmee
geenafstandvanwatalscultureelgemeengoedkanwordengezien,maarbevestigenditjuist.Hetis
devraagwelkevandegeschetsteontwikkelingendesituatievanverschillendegeneratiesmigranten
inNederlandhetbestekenmerktenwelkeverschillenzichhierinvoordoentussenmigrantenenauͲ
tochtonen.InhoofdstukéénbleekaldatdejongeregeneratiemigrantendetraditionelezorgopvatͲ
tingenvandeouderegeneratiedeelt(vandenBroekenKeuzenkamp2008),maardatertegelijkerͲ
tijd in de praktijk spanningen ontstaan tussen verschillende generaties over de vraag wie de zorg
dient te leveren (Yerden, 2000). In deze deelstudie wordt onderzocht in hoeverre heden ten dage
sprake is van verschil in zorgopvattingen tussen verschillende generaties migranten. Daarbij wordt
hetvermoedenalsuitgangspuntgenomendatonderjongeregeneratiesdieinNederlandzijngeboͲ
ren of opgegroeid zorgopvattingen steeds meer moderniseren, waardoor de afstand met oudere
generatiestoeneemt.
3.1.3 Gender
Uit onderzoek van Stein et al. (1998) blijkt dat vrouwen over het algemeen een sterkere mate van
zorgplicht rapporteren dan mannen. Andere onderzoeken laten echter zien dat er weinig tot geen
verschilistussenmannenenvrouwen(Connidis,2001)ofdatvrouwenmindersteungevenaanfamiͲ
lienormendanmannen(Daatland,HerlofsenenLima,2011).LiefbroerenMulder(2006)bevestigen
ditlaatstebeeldmetonderzoeknaarfamilienormenonderNederlandseouderen,waarNederlandse
vrouwen de normen minder sterk onderschreven dan mannen. Omdat meerdere studies uitwijzen
datvrouweneenmindersterkezorgplichtrapporterendanmannenishetopmerkelijkdatvolwassen
dochtersvakervoorhunouderszorgendanvolwassenzoons(Johnson1983;DwyerenCoward1991;
Steinetal.1998).FinchenMason(1991)schrijvendegrotereinzetvaninformelezorgbijvrouwen
toeaan‘gegenderdebiografieën’.Dithoudtindatdoordatdelevensloopvanmannenenvrouwen
vaakvanelkaarverschilterookverschilisindeargumentendiezijaankunnendragenomandere
zakenprioriteittegevenbovendezorg.Mannenwerkenbijvoorbeeldvakerfulltimealskostwinner,
verdienen gemiddeld ook meer dan vrouwen, en komen hierdoor minder snel in aanmerking om
informele zorg te verlenen dan vrouwelijke familieleden die parttime werken (Ungerson 1987;
CampbellenMartinͲMatthews2003).Bovendienblijkterverschiltezijninhetsoortzorgdatmannen
en vrouwen geven: zoons zijn er voor financiële steun, dochters voor persoonlijke verzorging en
huishoudelijkwerk(FinchenMason1991;GanongenColeman1999).Zokomendezwaardere,dageͲ
lijksetakenvakeropdeschoudersvanvrouwenterecht.Hetzelfgevenvanmantelzorgheefteffect
opnormenrondzorgplicht:mensendievoorhunouderszorgenontwikkeleneensterkergevoelvan
zorgplichtdanmensendienooitvoorhunoudershebbengezorgd(BromleyenBlieszner1997;Peek
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etal1998;RossienRossi1990).Fingermanetal.(2011)zagenechterdatbijvrouwennormenrond
zorgplichtvroegerinhetlevenbeginnenteversoepelendanbijmannen.EvenalsGuberman(2003)
wijten zij deze afname aan het feit dat de normen moeilijker te handhaven zijn wanneer men zelf
metdezorgtemakenkrijgt.
Vrouwenmaken,gezienhunsociaaleconomischestatus,meerkansdanmannenommantelzorgerte
worden.ZekerinNederland,meteencareͲarrangementwaarinmannenfulltimekostwinnerzijnen
vrouwenparttimewerken,valthetteverwachtendatvrouwendemeestezorgtakenopzichnemen.
Ditbetekentnietdatzijdetraditionelezorgplichtsterkeronderschrijvendanmannen.Juistdoordat
zijeerderenvakermetdezorginaanmerkingkomenmagwordenverwachtdattraditionelezorgopͲ
vattingenafzwakkenenvrouwenopschuivenrichtingmeermodernezorgopvattingen.
Binnendezorgplichtliteratuurwordennormenrondzorgplichtvaakopzichzelfonderzochtenligtde
focusbijzorgdiefamilieledenelkaaronderlinggeven.Indithoofdstukdraaithetechternietalleen
omopvattingenoverzorgbinnenfamiliesenhetinformelenetwerk,maarookomopvattingenover
professionele zorg. Tegenover zorgplicht van de familie staat de zorg van andere partijen zoals de
overheidenprofessioneleinstantiesdieeenrolspelenindezorgverlening.Omditonderscheidaan
tegevenwordenindithoofdstukopfamiliegerichtezorgopvattingen‘traditioneel’genoemdenop
externezorgverleninggerichtehoudingen‘modern’.7

3.2

Hypothesen

Er zijn op basis van bovenstaande inzichten met betrekking tot etniciteit, generatie en gender drie
hypothesengeformuleerd.
H1:OndernietͲwesterseburgersisermeersteunvoortraditionelezorgenmindersteunvoor
modernezorgdanonderwesterseburgers.
Omheldertekrijgenwelkevandetraditioneleenmodernevormenvanzorgonderautochtonenen
nietͲwesterse migranten de voorkeur genieten worden deze aan de hand van vijf subhypothesen
getoetst:
H1a: Er is onder nietͲwesterse burgers minder steun voor de verantwoordelijkheid van de
overheiddanonderwesterseburgers.
H1b:ErisondernietͲwesterseburgersmindersteunvoordeverantwoordelijkheidvanproͲ
fessioneleinstellingendanonderwesterseburgers.
H 1c: Er is onder nietͲwesterse burgers meer steun voor de verantwoordelijkheid van kinͲ
derendanonderwesterseburgers.
H1d: Er is onder nietͲwesterse burgers meer steun voor de verantwoordelijkheid van vrienͲ
den,burenenkennissendanonderwesterseburgers.


7

DebegrippentraditioneelenmodernkunnenverwarringwekkenomdatzeeendoorgaandelineaireontwikͲ
kelinglijkenteveronderstellen.Ikverwijsermeenaareenontwikkelingindenkenoverzorgdieparallelloopt
aandeontwikkelingvanmoderneverzorgingsstaten.Dezeontwikkelingiserechternietnoodzakelijkéénnaar
steedsmeeroverheidszorg.Dejongsteontwikkelingisimmersdatverzorgingsstatenweermeerzelfzorgvan
burgersverwachten,waarmeedetraditioneleopvattingenvanweleerdusineenshypermodernzijngeworden.
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H1e:ErisondernietͲwesterseburgersmeersteunvoordeverantwoordelijkheidvandefamiͲ
liedanonderwesterseburgers.
Metbetrekkingtotgeneratieverschillenengenderzijndevolgendehypothesengeformuleerd:
H2:OndernietͲwesterseburgersbestaatereengrotergattussendeattitudesvanverschilͲ
lende generaties dan onder westerse burgers, waarbij de oudere generatie nietͲwesterse
burgerseenmeertraditioneleattitudeheeft,terwijldejongeregeneratieeenmeermoderne
attitudeheeft.
H3:OndernietͲwesterseburgersisereengroteregenderklooftussendeattitudevanmanͲ
nenenvrouwendanonderwesterseburgers,waarbijnietͲwestersemanneneenmeertradiͲ
tioneleattitudehebbenennietͲwestersevrouweneenmeermoderneattitudehebben.

3.3

Onderzoeksopzetenmethode

OmdehypothesentetoetsenenantwoordtekrijgenopdeonderzoeksvraagiseenvragenlijstafgeͲ
nomenindriemiddelgroteNederlandsesteden:Almelo,EnschedeenHengelo.ErisvoordezemeͲ
thode gekozen om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de zorgopvattingen van de
inwoners.Daarbijisaangeslotenbijbestaandevormenvanburgeronderzoek.InAlmelowerdaangeͲ
sloten bij de gemeentelijke ‘omnibusenquête’ waarin burgers aselect werden benaderd voor een
telefonischinterview.InEnschedeenHengeloisgebruikgemaaktvanbestaandeinternetpanelsdie
vakerdoordezegemeentenwordengebruiktenwaarineenonlinevragenlijstkonwordenvoorgeͲ
legd.InAlmelozijndevrageninhetnajaarvan2009voorgelegd.InEnschedewasditindecember
2010eninHengeloinjanuari2011.
3.3.1 PopulatieenRespons
Aandesurveyhebbenintotaal3245inwonersmeegedaan,waarvan142vannietͲwesterse8afkomst.
De overige respondenten zijn van Nederlandse of westerse afkomst. Naar deze groep wordt in dit
hoofdstuk verwezen met de term “westers”. De respondenten van nietͲwesterse afkomst maken
4,3%uitvanhettotaalaaningevuldevragenlijsten.OpbasisvanhetaantalnietͲwestersemigranten
indedriestedenishetpercentagenietͲwestersemigrantendataandesurveydeelnamietslagerdan
verwachtmochtworden.HetpercentageTurkenen(voorzoverbekend)Marokkanenligtvolgensde
websitesvandestedenvoorAlmeloop9%,voorEnschedeop7,2%envoorHengeloop5,9%.Indeze
percentageszijnanderegroepennietͲwestersemigrantenzoalsdeSuryoyenognietmeegenomen,
waardoorhetaannemelijkisdathetdaadwerkelijkepercentagenietͲwestersemigrantenindedrie
stedennoghogerligt.Tabel3.1geefteenoverzichtvandeinwoneraantallenvandedriegemeenten,
hetaantaluitgezettevragenlijstenenderespons.


8

OndernietͲwestersemigrantenwordeninditonderzoek,innavolgingvandedefinitie“nietͲwesterseallochͲ
toon”vanhetCentraalBureauvoordeStatistiek,migrantengerekenddieafkomstigzijnuitlandeninAfrika,
LatijnsͲAmerikaenAzië,metuitzonderingvanIndonesiëenJapan.
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Tabel 3.1
Gemeente
Almelo
Enschede
Hengelo
Totaal

Aantal inwoners*

Aantal vragenlijsten
uitgezet

Respons survey per gemeente

Aantal vragenlijsten
ingevuld

Respons

72742

5160

1540

30%

157052

3229

1295

40%

80747

652

410

63%

310541

9041

3245

36%

* Aantal inwoners per 1 januari 2009 (Almelo), 2010 (Enschede) en 2011 (Hengelo), gebaseerd op gegevens
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Statline).

3.3.2 Vragenlijst en variabelen
Binnen de context van de verschillende burgeronderzoeken is door mij een vijftal stellingen aan de
deelnemers voorgelegd over de verantwoordelijkheid van verschillende actoren voor de zorg aan
zorgbehoevenden. Tabel 3.2 geeft de stellingen weer.
Tabel 3.2

1
2
3
4
5

Opvattingen over verantwoordelijkheid voor de zorg

De volgende vraag gaat over mensen die zorgbehoevend zijn: mensen die intensieve zorg nodig
hebben omdat ze oud, ziek of gehandicapt zijn. In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen?
De overheid is verantwoordelijk voor de zorg aan zorgbehoevenden.
De zorg aan zorgbehoevenden is vooral een taak van professionele instanties.
Kinderen zijn verantwoordelijk voor de zorg aan zorgbehoevende ouders.
Vrienden, buren en kennissen dienen zorgbehoevenden intensief bij te staan.
De familie is verantwoordelijk voor de zorg aan zorgbehoevenden

De deelnemers werden daarbij gevraagd hun mate van instemming met elk van deze stellingen op
een 5-punts Likert schaal aan te geven (1: helemaal mee oneens tot 5: helemaal mee eens). Van de
vijf voorgelegde items worden er drie beschouwd als behorende tot een traditionele zorgattitude:
een traditionele attitude legt de verantwoordelijkheid voor zorg immers bij kinderen (item 3),
vrienden, buren en kennissen (item 4) en de familie (item 5). De items die de verantwoordelijkheid
bij de overheid leggen (item 1) en bij professionele instanties (item 2) vertegenwoordigen de
moderne zorgattitude.
Een schaalanalyse uitgevoerd op de vergaarde gegevens wijst uit dat de items die gaan over de
verantwoordelijkheid van de familie, vrienden, buren, kennissen en kinderen samen inderdaad een
schaal vormen voor “traditionele attitude”. De Cronbach’s alpha voor deze schaal bedraagt 0,753. De
items over de verantwoordelijkheid van de overheid en van de professionele instellingen vormen
geen samenhangende schaal (Cronbach’s alpha = 0,574). Daarom zijn “overheidsattitude” en
“professionele attitude” als twee aparte items genomen die duiden op twee verschillende dimensies
van een moderne attitude. Door middel van een lineaire transformatie zijn de variabelen traditionele
attitude, overheidsattitude en professionele attitude zo geconstrueerd dat ze elk een minimale
waarde van 0 (geen steun) en een maximale waarde van 1 (maximale steun) kunnen hebben. De
variabelen etniciteit (westers, niet-westers), gender en leeftijd zijn vastgesteld op basis van vragen
die al in de burgeronderzoeken waren opgenomen.
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3.3.3 Wijzevantoetsingvandehypothesen
Detoetsingvanhypothese1oververondersteldeverschilleninzorgattitudetussenburgersmeteen
(autochtone)westerseachtergrondenburgersmeteennietͲwestersemigratieachtergrondisintwee
stappenuitgevoerd.Eerstiseentoetsinguitgevoerdvandehypothesen1atotenmet1e.Vervolgens
zijnverondersteldeverschillentussengeneraties(hypothese2)entussenmannenenvrouwen(hyͲ
pothese3)onderzocht.

3.4

Resultaten

3.4.1 Zorgattitudeenetnischeachtergrond
In deze paragraaf worden eerst de scores besproken van westerse en nietͲwesterse burgers op de
afzonderlijkeitems,eneventueleverschillendiehieringevondenwordennaaretnischeachtergrond.
Vervolgenswordtbezienofzichetnischeverschillenvoordoenindemeeralgemenetraditioneleen
moderneattitudevanderespondenten.
DeoordelenvanderespondentenopdevijfstellingenzijnweergegevenindeFiguren3.1Ͳ3.5,waarͲ
bij een uitsplitsing is gemaakt naar etnische achtergrond. Zoals in Figuur 3.1 is te zien, verschillen
westerseennietͲwesterseburgersnietsignificantindematewaarinzijdeoverheidverantwoordelijk
achtenvoordezorgaanzorgbehoevenden(deuitgevoerdeTͲtestleverteensignificantieniveauvan
0.619op).Figuur3.2laatziendatereveneensgeensignificantverschilwordtgevondenindemate
waarinwesterseennietͲwesterseburgersprofessioneleinstellingenverantwoordelijkachtenvoorde
zorgaanzorgbehoevenden(p=0.246).Welsignificantishetverschilvandematewaarinwesterse
en nietͲwesterse burgers het informele netwerk verantwoordelijk achten voor de zorg aan zorgbeͲ
hoevenden, waarbij nietͲwesterse migranten meer verantwoordelijkheid toeschrijven aan kinderen
(p=0.000),vrienden,burenenkennissen(p=0.000)endefamilie(p=0.000).
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GeredeneerdvanuithetonderscheidtussentraditionelefamiliezorgenmoderneoverheidszorgontͲ
staat het beeld dat westerse burgers voornamelijk redeneren vanuit een moderne zorgattitude: zij
verwachtenveelvandeoverheidenprofessioneleinstanties,terwijlhetinformelenetwerkalsminͲ
derbelangrijkwordtgezien.NietͲwesterseburgersplaatsendeverantwoordelijkheidvanhetinforͲ
mele netwerk niet boven de verantwoordelijkheden van de overheid en de professionele zorg. Zij
geveneerderaandatsprakeisvaneengedeeldeverantwoordelijkheid.
Uit de scores op de afzonderlijke items blijkt dat er op sommige items verschillen bestaan tussen
burgersmeteenwesterseeneennietͲwesterseachtergrondendatburgersmeteennietͲwesterse
achtergrond aan de informele zorg meer verantwoordelijkheden toebedelen. Om vervolgens hypoͲ
these1tekunnentoetsenwordeninTabel3.3deitemsalsindicatorengenomenvaneentraditioneͲ
leattitude(zorgdientbinnendefamilieenhetinformelenetwerktewordengegeven)danweleen
moderneattitude(zorgdientdoorexternepartijengeleverdteworden).
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Zoalsopgrondvandeafzonderlijkeitemsalmochtwordenverwacht,gevenburgersmeteennietͲ
westerse achtergrond significant meer steun aan traditionele zorg dan burgers met een westerse
achtergrond.Voordebeideanderevariabelendieverbandhoudenmeteenmoderneattitude,zorg
doordeoverheiden zorg doorprofessioneleinstanties,isgeensprakevaneensignificant verschil.
Heteerstedeelvandehypothese(meersteunvoortraditioneleopvattingenonderburgersmeteen
nietͲwesterse achtergrond) blijkt te kloppen, terwijl het tweede deel (minder steun voor moderne
opvattingenonderburgersmeteennietͲwesterseachtergrond)verworpenmoetworden.
Tabel3.3

Attitudestenopzichtevandeverantwoordelijkheidvoorzorg,voordeoverheid,
professioneleinstantieseninformelezorgverleners,naaretnischeachtergrond

n*
Overheid
Professionals
Informelezorg
Gemiddelde(st.dev.)
3203
.69(.21)
.70(.22)
.43(.19)




Etniciteit



NL/westers
3059
.69(.21)
.70(.22)
.43(.19)
NietͲwesters
143
.70(.22)
.68(.21)
.53(.20)




Significantie(TͲTest,tweezijdig)
.603
.252
.000
*nvarieertalsgevolgvanmissingvalues,laagstenaangehouden
DeverschillentussenwesterseennietͲwesterseburgerswatbetrefthetoordeeloverprofessionele
enoverheidszorgiszeergering.OmdatbovendiendedrieitemsoverinformelezorgeenbetrouwbaͲ
reschaalopleverenwordtvoordetoetsingvanhypothese2enhypothese3(eeneventuelegeneraͲ
tiekloofofgenderkloof)alleengekekennaardeattitudestenaanzienvaninformelezorg.
3.4.2 Zorgattitudeenleeftijd
Inhypothese2werddeverwachtinggeformuleerddatmetnameondernietͲwestersemigranteneen
gatontstaattussendeattitudevandeouderenendejongeren,waarbijdeoudereneentraditionele
attitudehebbenendejongereneenmeermoderneattitude.
Figuur3.6toontdesteunvoorinformelezorgbinnenvijfleeftijdscategorieënonderburgersmeteen
nietͲwesterseachtergrond,envergelijktdiemetdesteunbinnendezelfdeleeftijdscategorieënonder
burgersmeteenwesterseachtergrond.OpbasisvandefiguureneenaanvullenduitgevoerdemeerͲ
voudigeregressieanalysewordtvastgestelddatheteffectvanleeftijdopdetraditionelezorgattitude
voorwesterseburgersweliswaarsignificant,maarookzeergeringis,terwijlvoornietͲwesterseburͲ
gers, tegen de verwachting in, geen significante relatie tussen leeftijd en zorgattitude kan worden
vastgesteld.DehypothesedaterondernietͲwesterseburgerssprakeisvaneengrotereklooftussen
degeneratiesdanonderwesterseburgersvindtinditonderzoekgeenenkelesteun.
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3.4.3 Zorgattitudeengender
Inhypothese3werddevolgendeverwachtinggeformuleerd:ondernietͲwesterseburgersisereen
groteregenderklooftussendeattitudevanmannenenvrouwendanonderwesterseburgers,waarbij
nietͲwesterse mannen een meer traditionele attitude hebben en nietͲwesterse vrouwen een meer
moderneattitudehebben.
Tabel3.4toontderesultatenvaneenstapsgewijzetoetsingvandezehypothese.Opdeeersteplaats
isaftelezenofdematewaarinburgerseentraditionelezorgattitudeonderschrijveninderdaadsaͲ
menhangt met gender en met etnische achtergrond. Ongeacht etnische afkomst scoren mannen
hoger op een traditionele zorgattitude dan vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen in
steunvoortraditionelezorgzienweterugbijzowelwestersealsnietͲwesterseburgers,waarbijhet
verschiltussenmannenenvrouwenvannietͲwesterseafkomst(wellichtbeïnvloeddooreenkleinere
N)groterisdantussenwestersemannenenvrouwen.Voorwatbetreftraditionelezorgopvattingen
geldtdathetverschiltussenmannenenvrouwenvannietͲwesterseafkomstsignificantgroterisdan
hetverschiltussenmannenenvrouwenvanwesterseafkomst.VoorwatbetreftdeattitudetenaanͲ
zienvanprofessionelezorgenzorgdoordeoverheidwerdeendergelijkverschiltussenmannenen
vrouwenvannietͲwesterseafkomstenmannenenvrouwenvanwesterseafkomstnietgevonden.
De resultaten bevestigen hypothese 3. Zowel onder westerse als onder nietͲwesterse burgers hebͲ
ben mannen een meer traditionelezorgattitudedanvrouwen, maarditverschil tussen mannen en
vrouwenisonderburgersvannietͲwesterseafkomstsignificantgroter.
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Tabel3.4

Attitudejegensinformelezorg,naargenderenetnischeachtergrond
Genderkloof
VerschilingenderͲ
N
Attitudejegens
(MͲV)
kloof
informelezorg
Gem(sd)






Totaal
3207
.430(.19)









Geslacht





Man
1846
.441(.20)
.028 ***

Vrouw
1361
.414(.17)







EtniciteitenGeslacht 








Westersman
1760
.436(.19)
.025 ***

Westersvrouw
1304
.411(.17)






.054*
NietͲwestersman
86
.557(.21)
.079 *

NietͲwestersvrouw
57
.478(.18)







Significantieniveaus:*p<0.05,***p<.001(eenzijdiggetoetst)


3.5

Conclusie

IndithoofdstukhebikdeveronderstellingenronddezorgopvattingenvannietͲwestersemigranten
empirisch getoetst en vergeleken met de zorgopvattingen van burgers met een westerse achterͲ
grond.Dithebikgedaandoorburgerstevragennaardematewaarinzijsteungevenaanmoderne
zorgopvattingen (de overheid of professionele instellingen zijn verantwoordelijk voor de zorg) of
traditionelezorgopvattingen(familie,kinderen,ofburen,vriendenenkennissenzijnverantwoordeͲ
lijkvoordezorg).
Mijnbevindingenzijn,indeeersteplaats,datnietͲwesterseburgersmeersteungevenaantraditioͲ
nelezorgopvattingen:denietͲwesterseburgersinmijnonderzoekscorensignificanthogeroptraditiͲ
onele zorg. De resultaten geven echter geen steun voor de veronderstelling dat nietͲwesterse burͲ
gers minder dan westerse burgers steun geven aan moderne zorgopvattingen. Scores op moderne
zorg zijn bij zowel nietͲwesterse burgers als westerse burgers hoger dan de scores op traditionele
zorg. Ongeacht etnische achtergrond leggen burgers blijkbaar een belangrijk deel van de verantͲ
woordelijkheidvoordezorgbijdeoverheidenprofessioneleinstanties.DatnietͲwestersemigranten
daarnaastookhoogscorenoptraditionelezorgduidteropdatzijbeteraansluitenbijhetregimevan
actief burgerschap, dat het midden houdt tussen traditionele en moderne zorgopvattingen. Zorg
wordt door nietͲwesterse migranten gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de overͲ
heid,professioneleinstantiesenhetinformelenetwerk.Westerseburgerskijkenmeereenzijdignaar
deoverheidenprofessioneleinstantiesvoorhulp.
IndetweedeplaatsblijkenonderlingeverschillentussenverschillendeleeftijdscategorieënvannietͲ
westersemigrantenslechtskleintezijnenerisgeensignificantgrotergatgevondentussen‘dejonͲ
geren’en‘deouderen’onderderespondentenmeteennietͲwesterseachtergrond.Integenstelling
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totvoorgaandonderzoekisdejongeregeneratieuitonsonderzoekeventraditioneelofevenmodern
alsdeouderegeneratie.
In de derde plaats blijkt er voor wat betreft traditionele zorgopvattingen inderdaad een significant
verschil te zijn tussen nietͲwesterse migrantenmannen en Ͳvrouwen. Migrantenmannen houden
meer aan traditionele zorgopvattingen vast dan migrantenvrouwen. Deze uitkomst suggereert dat
terwijlburgersmeteennietͲwesterseachtergrondmeerdanburgersmeteenwesterseachtergrond
hetinformelenetwerkalsbronvoorzorgzien,ergeenconsensusisoverwiedezezorgvervolgens
dienttegeven.
AlmetalconcludeerikdatdezorgopvattingenvannietͲwestersemigrantenbeterlijkenaantesluiͲ
tenbijhetregimevanactiefburgerschapdandeopvattingenvanwesterseburgers,maardaterbinͲ
nenmigrantengemeenschappenspanningenverwachtkunnenwordenronddevraagwiedezezorgͲ
taak op zich gaat nemen. Van migrantenvrouwen wordt in hun omgeving verwacht dat zij die zorg
gaangeven,terwijldeuitkomstenvanmijnonderzoekdoenvermoedendatzijditzelfmindervanͲ
zelfsprekend vinden. Het verschil in zorgopvattingen tussen mannen en vrouwen met een migranͲ
tenachtergrond geeft aanleiding verder te onderzoeken welke rol de omgeving speelt in de keuzes
diemantelzorgersmakenmetbetrekkingtotdehoeveelheidzorgdiezijwillenverlenen.DezekwesͲ
tiewordtbehandeldinhethoofdstukvier.Deverwachtingisbovendiendaterbijmeningsverschillen
overdezorgvraagonderhandeldzalwordentussenfamilieledenonderling.Inhoofdstukvijfwordtdit
onderhandelingsprocesonderzocht.
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InhetvorigehoofdstukisonderzochtoferetnischeverschillenzijnindematewaarindezorgopvatͲ
tingen van burgers aansluiten bij de uitgangspunten van actief burgerschap. Burgers met een nietͲ
westerseachtergrondblekenquazorgopvattingoverhetalgemeengoedaantesluitenbijhetactief
burgerschapregime.Zijondersteunenzoweleentraditionelezorgattitude(defamilieisverantwoorͲ
delijk)alseenmodernezorgattitude(deoverheidenprofessioneleinstantieszijnverantwoordelijk).
Westerse burgers steunen vooral een moderne zorgattitude en sluiten hiermee qua opvattingen
mindergoedaanbijdeuitgangpuntenvanhetactiefburgerschapideaal.DatburgersbepaaldeopͲ
vattingenonderschrijvenwilechternognietzeggendatzeovereenkomstighunovertuigingenzullen
handelen. Zo wordt de keuze van migranten om zich al dan niet als mantelzorger in te zetten geͲ
maakt tegen de achtergrond van verschillende maatschappelijke verschuivingen en sociale vraagͲ
stukken.Indeeersteplaatsiserdereedsgenoemdeverschuivingnaaractiefburgerschap,waarbinͲ
nendenadrukoptraditionele,doorhetnetwerkgeleverdezorgtoeneemt.Indetweedeplaatsbleek
uithetvoorgaandehoofdstukdatondernietͲwestersemigrantendevanzelfsprekendheidvantradiͲ
tionelenietdooriedereenindezelfdemategedeeldwordt.Migrantenvrouwengevenmindersteun
aan een traditionele zorgattitude dan migrantenmannen. En hoewel in het vorige hoofdstuk onder
migrantennietdeverwachtegeneratiekloofwerdaangetroffenishetwelmogelijkdateendergelijke
kloofzichvoorgaatdoenophetmomentdatzorgreëelwordt,deburgerdaadwerkelijkmantelzorͲ
gerwordtendaarzakenvoormoetopgeven.Mantelzorgerszouden,wellichteenmaalinaanraking
gekomenmetdeeisendiedezorgstelt,dezorggeheelofgedeeltelijkkunnenwillenoverdragenaan
professionele zorginstellingen. Een traditionele zorgattitude kan op de proef worden gesteld wanͲ
neerzorgeneendagelijkserealiteitwordt.Hetzelfdegeldtvooreenmodernezorgattitudedieopde
proefwordtgesteldwanneerdeoverheidzichterugtrektenzorgsteedsmeeraanburgerszelfoverͲ
laat.Dateropdezemanieraanzorgattitudeswordt“getrokken”doetvermoedendatattitudeszich
nietnoodzakelijkerwijsvertaleningedrag.Vindendatdefamilieverantwoordelijkishoeftnietperse
tebetekenendatmenzichpersoonlijkzietalsdeaangewezenpersoonomdezorguittevoeren.En
ookiemanddievindtdatmetnamedeoverheidverantwoordelijkisvoorzorgkanerindepraktijkde
voorkeuraangevendezorgzelftegeven.IndezedeelstudiewordtdaaromonderzochtinwelkemaͲ
teeenzorgattitudediedevoorkeurgeeftaanmantelzorgzichvertaaltinzorgbereidheid(degeneͲ
genheid om daadwerkelijk zorg te geven) en welke factoren daarbij een rol spelen. Daarbij wordt
gekekennaardewijzewaaropzorgbereidheidsamenhangtmetdeopvattingenvanmantelzorgersen
hunomgeving,maarookmetpraktischemogelijkhedenenbezwarendievoormantelzorgersmeesͲ
peleninhunafwegingenomindetoekomstmeerzorgteverlenen.
Indithoofdstukwordtdevolgendeonderzoeksvraaggesteld:
In welke mate verschillen autochtone en migrantenmantelzorgers in hun bereidheid om bij
een toenemendezorgvraagzelf zorgopzich tenemenenwaardoorwordeneventueleverͲ
schillenverklaard?
Om deze vraag te beantwoorden is een vragenlijst opgesteld en afgenomen onder mantelzorgers
meteenTurkse,Suryoyeenautochtone,Nederlandse,achtergrond.Hieronderwordteerstingegaan
ophettheoretischkaderdathetuitgangspuntvormtvoordithoofdstuk.Daarnawordtdegebruikte
methodeuiteengezet.Vervolgenswordenderesultatengepresenteerd,gevolgddooreenconclusie.
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4.1

Theorie:ReasonedActionApproach

Indithoofdstukwordtdevraaggesteldwelkebereidheidmigrantenmantelzorgershebbenomzorg
teblijvenverlenenwanneerdezorglasttoeneemt.Hetgaatdusnietomalgemaaktekeuzes,maar
om een intentie voor de toekomst. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de afweging die mantelͲ
zorgers maken tussen hun eigen wensen en die van hun omgeving. Om een dergelijke intentie te
kunnenonderzoekenwordtindithoofdstukgebruikgemaaktvandereasonedactionapproach(RAA)
van sociaal psychologen Martin Fishbein en Icek Ajzen (2010). Met deze theorie proberen zij op
schematischewijzetebegrijpenhoemensentoteenbepaaldgedragofeenbepaaldekeuzekomen.
FishbeinenAjzenzagenzichgenoodzaakteenoverkoepelendmodelteontwikkelenomdevelemoͲ
dellendiebinnenverschillendewetenschappelijkedisciplinesbestaanbijelkaartebrengen.PoliticoͲ
logieheeftmodellenomstemgedragenpolitiekevoorkeurentebegrijpen,psychologieheeftmodelͲ
len om te verklaren waarom mensen handelen zoals ze doen, en ook binnen de economie wordt
geprobeerd om via modellen inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten. Fishbein en Ajzen
raaktenerechtervanovertuigddatgedrag,losvaninwelkdisciplineofinwelkesocialecontexthet
onderzochtwordt,volgensdezelfdepatronenteberedenerenvalt.Metreasonedactionbedoelenzij
niet zozeer dat aan elk gedrag of elke keuze van mensen een beredeneerde afweging voorafgaat,
maardatdewijzewaaropgedragingenenkeuzeszichvormen,oprationelewijzeteverklarenzijn.
Demotievenvanmensenzelfkunnenimpulsief,bevooroordeeldofzelfsirrationeelzijn;depatronen
dietothungedragenkeuzesleidenzijndatniet(FishbeinenAjzen2010,24).Opbasisvanditinzicht
brengenFishbeinenAjzenindeRAAverschillendemodellenineenoverkoepelendschemasamen.
CentraalindeRAAstaatdeintentiediemensenhebbenomzichopeenbepaaldemaniertegedraͲ
genofomeenbepaaldekeuzetemaken.VolgensFishbeinenAjzenisintentiedebestevoorspeller
van gedrag: “the stronger the intention, the more likely it is that the behavior will be carried out”
(Fishbein en Ajzen 2010, 21). Intentie staat echter niet op zichzelf , maar is het resultaat van een
grootaantalovertuigingendieiemandheeft.FishbeinenAjzenmakenonderscheidtussendrieverͲ
schillende soorten overtuigingen: gedragsovertuigingen (behavioral beliefs), normatieve overtuiginͲ
gen(normativebeliefs)encontroleovertuigingen(controlbeliefs).HieronderwordendezeopvattinͲ
genuitgelegd.
4.1.1 Gedragsovertuigingenenattitude
Indeeersteplaatszijnerdegedragsovertuigingen:overtuigingendiemensenhebbenovereenbeͲ
paald gedrag, bijvoorbeeld over of een bepaald gedrag hen voordeel of nadeel op zal leveren. Een
voorbeeldisdekeuzeomwelofniettegaanstemmenwanneererverkiezingenwordengehouden.
Aandeenekantzullenermensenzijndiegelovendatstemmengeenzinheeftomdatpoliticitoch
huneigenagendadoordrijven,omdathunstemmaareendruppelopdegloeiendeplaatis,ofomdat
zedenkendatergefraudeerdwordtbijdetelling.AandeanderekantzullenermensenzijndiegeloͲ
vendatpoliticiluisterennaarhunelectoraat,datelkeindividuelestemverschilkanmakenendatde
tellersfatsoenlijkeburgerszijndiejekuntvertrouwen.BeidegroepenhebbeneenanderesetoverͲ
tuigingenovergedrag,diesamendealgemeneattitudevormendiemensenhebbentenopzichtevan
eenbepaaldgedrag.Inditgevalisdeattitudedeuiteindelijkeovertuigingdathetbeterisomwelof
niettegaanstemmen;deopvattingenovergedragzijndeachterliggendeopvattingenoverpolitici,
hetnutvanstemmenendebetrouwbaarheidvandetellers.
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4.1.2 Normatieveovertuigingenengepercipieerdesocialedruk
Indetweedeplaatszijndenormatieveovertuigingenvanbelang:deovertuigingendiemensenhebͲ
benvandewijzewaaropbelangrijkeandereninhunomgevingvolgenshendenkenovereenbepaald
gedrag.HetgaatomdeinschattingdiemensenmakenvandemeningvananderenopbasisvanexͲ
pliciete en impliciete opmerkingen, voorbeeldgedrag en eerdere ervaringen. Om bij het voorbeeld
van stemgedrag te blijven: iemand kan veel vrienden en familieleden hebben die zelf nooit gaan
stemmen,ditzondevanhuntijdvindenendiemensendiewelgaanstemmentotde‘elite’rekenen.
Iemandanderskanveelvriendenenfamilieledenhebbendiejuistweltrouwnaardestembusgaan,
dieopdeverkiezingsdageenmoorkopetenomdedemocratietevierenendieneerkijkenopmensen
dienietgaanstemmen.DesetovertuigingendiemensenaanbelangrijkeanderentoeschrijvenvorͲ
mensamendegepercipieerdesocialedruk(subjectivenorm)omeenbepaaldgedragwelofniette
vertonen,ofeenbepaaldekeuzewelofniettemaken.DeopvattingenvanbelangrijkeanderenzulͲ
len een persoon een bepaalde kant op bewegen: naar de stembus toe of er juist bij vandaan. De
overtuigingentenaanzienvangedragstaandanookinwisselwerkingmetdenormatieveovertuiginͲ
gen:veelmensenzullenhuneigennormenaanpassenaandievananderen,enbeïnvloedenophun
beurtookweerdenormenvananderenmethuneigenopvattingen.
4.1.3 Controleovertuigingenenperceptievangedragscontrole
Indederde plaatszijnerdecontroleovertuigingen,deovertuigingenoverdemogelijkheidomeen
bepaaldgedragtevertonenofeenbepaaldekeuzetemaken.Tussendroomendaadstaanwettenin
dewegenpraktischebezwaren,dichtteElsschot(1976)al,enoverdepraktischebezwarengaande
controleovertuigingenvanFishbeinenAjzen.Hetgaatdanomdemogelijkhedenenbeperkingendie
mensenvoorzichzien,zowelbijzichzelfalsinhunomgeving.Iemandkanbijvoorbeeldbijdekeuze
omtegaanstemmenlatenmeespelendathijofzijnietvoldoendevanpolitiekweetomeengoede
afwegingtemaken,ofmoeilijkhedenzienomdathijofzijmindermobielisterwijlhetstemlokaalver
wegis.Eenanderkanbijdekeuzeomtegaanstemmenbesluitendestemwijzerintevullenofeen
aantaldebattentebezoekenomgeïnformeerdteraken,enverwachtopdedagvandeverkiezingen
een uurtje eerder te mogen stoppen met werken om te gaan stemmen. De controleovertuigingen
vormen samen de perceptie van gedragscontrole (perceived behavioral control): de controle die
mensen menen te hebben over een bepaald gedrag. Controleovertuigingen staan niet op zichzelf,
maar staan in wisselwerking met gedragsovertuigingen en normatieve overtuigingen. Iemand die
denktdatpoliticiniettevertrouwenzijnendatstemmendaaromgeenzinheeftendezeboodschap
ookuitzijnofhaaromgevingmeekrijgt,zalzicheerderlatenweerhoudendoorpraktischebezwaren
zoalswerkverplichtingendaniemanddiegelooftdatpoliticidaadwerkelijkrekeninghoudenmetde
kiezerendievriendenheeftdieerhetzelfdeoverdenken.
4.1.4 Intentie,feitelijkegedragscontroleenachtergrondkenmerken
Intentiekangezienwordenalshetresultaatvaneensamenspeltussenattitude,gepercipieerdesociͲ
aledrukenperceptievangedragscontrole.Infeitebeantwoordendezedriefactorendrievragen:wil
ikhet(attitude),magikhet(gepercipieerdesocialedruk)enkanikhet(perceptievangedragscontroͲ
le)?Deintentiezalhetgrootstzijnwanneeralledriedezefactorengunstigzijntenopzichtevanhet
onderzochtegedrag(hetantwoordopalledriedevragenis‘ja’),maarhetkanookzijndatéénvan
dedriefactorenhetzwaarstweegtendedoorslaggeeft.Ofiemanduiteindelijkwerkelijkhetgedrag
vertoont,enwelkefactordaarbijdedoorslaggeeft,hangtmedeafvandefeitelijkegedragscontrole
(actualbehavioralcontrol):defeitelijkebelemmeringenenmogelijkhedenomeenbepaaldgedragte
vertonenofkeuzetemaken.Hierbijgaathetnietlangeromdeinschattingvandepersoonzelf,maar
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daadwerkelijke belemmerende factoren die het gedrag of de keuze in de weg staan. Iemand kan
bijvoorbeeldgraagwillengaanstemmen,vriendenhebbendieditbelangrijkvindenenvakantiehebͲ
benopdedagvandeverkiezingen,maaralsdezepersoonopdiedageenbeenbreektkandittoch
onoverkomelijkebelemmeringenopleveren.
Tenslottespelendeachtergrondkenmerkenvanmenseneenrol.FishbeinenAjzenwijzeneropdat
erperbevolkingsgroepverschillenkunnenzijnindeintentiesdiemensenhebben.Zakenalsleeftijd,
gender,opleidingsniveauenetnischeachtergrondzijnvaninvloedopdewijzewaaropattitude,geͲ
percipieerdedrukenperceptievangedragscontroleuiteindelijkvormkrijgen.Daarmeekunnendeze
achtergrondfactoreneensterkeinvloeduitoefenenopdeuiteindelijkeintentieenhetgedragofde
keuze.
Attitude, gepercipieerde druk en perceptie van gedragscontrole worden in dit hoofdstuk specifiek
toegepastopdesituatievanmigrantenmantelzorgers.Vanwegedeleesbaarheidisdeterminologie
aandezecontextaangepast.Omdathetbijattitudegaatomdeattitudetenaanzienvanhetgeven
vanmantelzorgwordtgesprokenvanmantelzorgattitude.Ondergepercipieerdesocialedrukwordt
hierverstaandedrukdievanuitdeomgevingopmantelzorgerswordtuitgeoefendommantelzorgte
geven.Erwordtdaaromverwezennaaromgevingsdruk.Onderperceptievangedragscontrolewordt
verstaandebelemmeringendiemantelzorgerservarentenopzichtevanhetinschakelenvanformele
zorg.Erwordtdaaromgesprokenvanbelemmeringen.Figuur4.1iseenschematischeweergavevan
detoepassingvandeRAAinditonderzoek.


ͶǤͳ

  

HieronderwordteersthetgebruikvandeRAAinanderonderzoeknaarmantelzorgtoegelicht.VerͲ
volgenswordtinkaartgebrachtwatervanuitdeliteratuuralbekendisoverdeintentie,mantelzorgͲ
attitude, omgevingsdruk en belemmeringen van migrantenmantelzorgers, waarbij steeds de hypoͲ
thesen met betrekking tot deze concepten wordt geformuleerd. Daarna wordt de methode uitgeͲ
legd,wordenderesultatengepresenteerdendeconclusiegetrokken.

4.2

ToepassingRAAinonderzoeknaarkeuzesrondzorg

HetmodelvandereasonedactionapproachgeeftnietalleenduidelijkheidoverwelkekeuzesmenͲ
sen uiteindelijk maken, maar ook over hoe zij tot deze keuze komen en welke factoren daarbij de
doorslaggeven.Omdatinhetmodeldewisselwerkingtussendezefactoreneenplaatskrijgtishet
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mogelijk te onderzoeken of zich spanningen voordoen tussen de eigen opvattingen en die van de
omgeving. De RAA is in dit opzicht al veelvuldig toegepast binnen vele wetenschappelijke velden,
waaronderonderzoeknaarkeuzesrondmantelzorgenprofessionelezorg.ZogebruikenBradleyet
al.(2002)hetRAAmodelomteonderzoekenwelkeinvloedetnischeachtergrondheeftopdevoorͲ
genomenkeuzevanrespondentenomindetoekomstlangdurigprofessionelezorginteschakelen.
DoormiddelvanfocusgroepstudiesvergelijkenzijhierbijAfroͲAmerikanenmetblankeAmerikanen.
De RAA stelt hen in staat om een eerder model dat met name persoonlijke overtuiging in kaart
brengt(hetmodelvanAndersen,1995)aantevullenmeteenuitgebreideinventarisatievanwatzij
omschrijvenalsde“psychologischefactoren”uithetmodelvanFishbeinenAjzen:deattitudevande
respondent zelf, maar ook diens inschatting van omgevingsdruk en belemmerende factoren. Juist
wanneerverschilnaaretnischeachtergrondonderzochtwordtishetbelangrijkomooksocialefactoͲ
renzoalsomgevingsdrukinhetmodeloptenemen,omdatdezeeenbemiddelenderolkunnenspeͲ
len(Bradleyetal.2000,1227).UithetonderzoekblijktdatdefactorenuithetRAAmodelinderdaad
een belangrijke rol spelen: respondenten met een AfroͲAmerikaanse achtergrond rapporteren bijͲ
voorbeeld een sterkere omgevingsdruk richting informele zorg en zijn bezorgder over verlies van
privacywanneerzijprofessionelezorginschakelen(zorgopvatting).EenstudievanRapaportenOrͲ
bell(2000)laatdaarnaastziendathetmodelvanFishbeinenAjzenflexibelkanwordentoegepast.Zij
onderzochten op basis van de RAA welke motieven mantelzorgers hebben om voor hun ouders te
zorgenenvoegdenaanhetmodeldevariabelengeanticipeerdschuldgevoelenzelfbeeldtoe.

4.3

Hypothesen

Het vorige hoofdstuk sloot af met vragen rond de keuzes die mantelzorgers zullen maken met beͲ
trekkingtotdehoeveelheidzorgdiezijwillenverlenenenwelkerolhunomgevinghierinspeelt.Het
huidigeonderzoekrichtzichdaaromopdeintentievanmigrantenmantelzorgersombijtoenemende
zorglastzelfmeermantelzorgtegaangeven.Blijvendenormenrondinformelezorgbehouden,ook
wanneerhetgevenvanmantelzorgrealiteitwordtenerconcretekeuzesdienentewordengemaakt?
Zijn mantelzorgers vrij in hun keuze om meer te gaan zorgen dan wel de zorg uit te besteden? Of
spelendeopvattingenvanfamilieledenenvriendenendemogelijkhedendiezijzienvoorhetinschaͲ
kelenvanprofessionelezorghierbijeenrol?InhoeverrewordtdeintentieomzelfmeerzorgtegeͲ
ven bepaald door de eigen opvattingen of die van de omgeving? Om antwoord te krijgen op deze
vragenwordtonderzochthoehetsamenspelvanzorgopvatting,omgevingsdrukenbelemmeringen
deintentievanmantelzorgersbeïnvloedt.
4.3.1 Intentie
Zoalsindehoofdvraagvanditdeelonderzoekisgeformuleerd,ishetcentraleonderwerpvanonderͲ
zoekdeintentievanmigrantenmantelzorgersomzelfzorgteblijvengeven,ookwanneerdezorglast
toeneemt.IntentiewordtalszodanignietdirectonderzochtinstudiesvanNederlandsebodem.Wel
iserveelbekendovergerelateerdeonderwerpenalszorgopvattingen,hetzorggedragendebelasͲ
tingvanmigrantenmantelzorgers.Hieruitvalteeneerstevermoedenomtrentintentietedestilleren.
Het blijkt dat migranten, in overeenstemming met mijn bevindingen in hoofdstuk drie, in sterkere
matetraditionelezorgopvattingenonderschrijven.Zijbestedengemiddeldechternietmeertijdaan
dezorgdanautochtonen(Schellingerhout,2008)Verschillendestudies(FORUM2011;Tonkens,VerͲ
plankeendeVries2011)wijzenondanksdegelijketijdsbestedingvanautochtoneenmigrantenmanͲ
telzorgerswelopeenhogeervarenbelastingondermigrantenmantelzorgers.Hetverschilinervaren
belastingvaltvermoedelijkteverklarenvanuithetfeitdateropditmomentnogrelatiefweinigmiͲ
grantenouderenzijn.DeoorzaakvoorditverschilinervarenbelastingkanopbasisvanFishbeinen
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Ajzenverklaardwordendooreengrotereintentietothetgevenvaninformelezorgondermigranten,
diehetgebruikvanprofessionelezorgdiemantelzorgerskanontlastenremt.ErisdaarommetbeͲ
trekkingtotintentiedevolgendehypothesegeformuleerd:
Hypothese1:Migrantenmantelzorgershebbeneenhogereintentieombijeentoenemende
zorglastzelfmeerzorgopzichtenemendanautochtonemantelzorgers.
VanuithetmodelvanFishbeinenAjzenzijnerdrieverklaringenvoordehogereintentieondermiͲ
grantenmantelzorgers af te leiden: zorgopvatting, omgevingsdruk en belemmeringen. Zoals hieronͲ
derwordtbesprokenzijndezedrieverklaringenterugtevindeninNederlandseliteratuuropditterͲ
rein.
4.3.2 Mantelzorgattitude
ZoalshierbovengenoemdbevestigenmijneerstedeelstudieenonderzoekenzoalsdievanSchellinͲ
gerhout (2008) dat migranten over het algemeen een positievere mantelzorgattitude hebben dan
autochtonen. Zo vinden migranten vaker dat kinderen voor hun ouders dienen te zorgen wanneer
dieopleeftijdzijnofdat professionelehulpverlenersnooitzogoedkunnenhelpenalsfamilie. Een
positievemantelzorgattitudekanbovendiennogversterktwordendooropvattingenovergenderen
over professionele zorg. Zo bleek uit onderzoek van Tonkens, Verplanke en de Vries (2011) dat de
voorkeurvanmigrantenvrouwenvoorinformelezorgwerdingegevendoordesterkeovertuigingdat
zorgverleningbijhunidentiteitalsvrouwhoort.Zijzijnmindersnelgeneigdomprofessionelezorgin
teschakelenomdatzijdanzoudenfalenalsvrouw(49).OpbasisvandeliteratuuroverzorgopvattinͲ
gen en mijn eigen bevindingen in hoofdstuk drie heb ik met betrekking tot mantelzorgattitude de
volgendehypothesegeformuleerd:
Hypothese 2: Migrantenmantelzorgers hebben een positievere mantelzorgattitude dan auͲ
tochtonemantelzorgers.
4.3.3 Omgevingsdruk
Uit onderzoek van Schellingerhout blijkt dat de voorkeur voor mantelzorg in migrantengemeenͲ
schappendoordeverschillendegeneratiesheenbreedgedeeldwordt(SCP/CBS:LAS’04/’05,inSchelͲ
lingerhout2008,66).Schellingerhoutmeentdanookdaterweinigredenisomaantenemendatde
generatiesbotseninhunzorgopvattingen.TussenmigrantenmannenenͲvrouweniseendergelijke
botsingwelmogelijk.Moréeetal.(2002,46)vermoedenbijvoorbeelddathetideaalvaninwonende
schoonoudersmetdemondbeledenwordt,terwijlschoondochtersinfeitekritischzijnoverditidee.
DeGraaffenFrancke(2002)betogendatmigrantenvrouwen,juistomdatzijhetgrootstedeelvande
zorgdragen,meeropenstaanvoorprofessionelehulpdanmannen.Ookinmijneigenonderzoek(zie
hoofdstuk3)vondikeengroteregenderkloofondermigrantenmannenenͲvrouwendanonderauͲ
tochtonemannenenvrouwen.HiermeebedoelikdatereengroteronderlingverschilisinzorgopͲ
vattingen:mannenmeteenmigrantenachtergrondhechtenmeeraantraditionelezorgdanvrouwen
met een migrantenachtergrond, waarmee migrantenmannen een sterkere voorkeur hebben voor
informelezorg.Devrouwen,vermoedelijkvanuitde verwachtingdatzijzelfdezorgzullenmoeten
geven, zijn juist minder enthousiast over informele zorg. De vraag rijst wat er gebeurt op het moͲ
mentdatdezorgvraagreëelwordtmaarergeenovereenstemmingistussendemantelzorgerende
omgevingoverdevraagofdezezorgdoorprofessioneleinstanties,deoverheidofheteigennetwerk
gegevendientteworden.Demantelzorgerkrijgtdanvanuitdeomgevingdeboodschapdathijofzij
demantelzorgdienttegeven.NormenuitdeomgevingbewegendemantelzorgersalshetwarerichͲ
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tingdezorg.Opdezewijzekanomgevingsdrukontstaanrichtingdegenedievolgensdeomgevinghet
meestvoordemantelzorginaanmerkingkomt.Indithoofdstukonderzoekikofhetvermoedendat
een dergelijke druk onder migrantenmantelzorgers hoger is, juist is. Er is de volgende hypothese
geformuleerd:
Hypothese3:MigrantenmantelzorgerservarenmeeromgevingsdrukommantelzorgteleveͲ
rendanautochtonemantelzorgers.
4.3.4 Belemmeringen
Naasteigenopvattingenendenormenvandeomgeving,ishetvolgensdeRAAvervolgensvanbeͲ
langomnategaaninhoeverreiemandmogelijkhedenofbelemmeringenzietomaaneenvoorgeͲ
nomenkeuzegevolgtegeven.InhetgevalvandeintentieomzelfmeerzorgtegevenzalmeekunͲ
nenspelenofmantelzorgersdewegwetenrichtingdeprofessionelezorg.Wetenzedatniet,ofervaͲ
ren ze obstakels in het aanvragen van de zorg, dan zal dit de intentie om zelf meer zorg te geven
vermoedelijkvergroten.UitverschillendeonderzoekenisgeblekendatmigranteninderdaaddergelijͲ
keobstakelservaren(RVZ2000;DeJongetal.2004).Taalbarrières,gebrekaaninterculturelezorgof
onbekendheidmethetaanbodwordengenoemdalsfactorendievaninvloedzijnophetbeperktere
gebruik van professionele zorg onder migranten. Van Bergen (2007) concludeert in een onderzoek
naardeeffectiviteitvanmantelzorgondersteuningdatnietzozeerdezorgopvattingeenbelemmering
vormtvoorhetinschakelenvanprofessionelezorg,maareerderbekendheidmethetaanbodende
toegankelijkheidvanvoorzieningen.DebelemmeringenbeginnenvaakbijproblemenmethetformuͲ
lerenvaneenhulpvraagenassertiviteitrichtingdehulpverlener(DeJong,vanLierenMorée,2004).
Isdehulpvraagwelsuccesvolgeformuleerdenwordterprofessionelezorgingeschakeld,danblijkt
datdekansopnegatieveervaringenondermigrantenhogeris.Doordezenegatieveervaringenlaat
men zich ervan weerhouden opnieuw professionele zorg in te schakelen (van Buren et al., 2005).
OnderzoekvanhetFORUMInstituut(2011)laatbovendienziendatmigrantenmeermoeitehebben
methetaccepterenvangebrekeninhetzorgsysteemdanautochtonendiemetditsysteemzijnopͲ
gegroeideneraangewendzijngeraaktdaterfoutengemaaktkunnenworden.Hetaanvragenvan
hulpenvervolgenshetdaadwerkelijkaccepterenvanhulpvanensamenwerkenmethulpverleners
blijken belangrijkebarrièresdietussenmigrantenenprofessionelezorginstaan.Erisdaarommet
hetoogopdezebelemmeringendevolgendehypothesegeformuleerd:
Hypothese4:Migrantenmantelzorgersverwachtenmeerbelemmeringenteondervindenbij
hetinschakelenvanprofessionelezorgdanautochtonemantelzorgers.
4.3.5 PassendheidvandeRAA
TenslotteligtindetoepassingvandeRAAdehypothesebeslotendatdeintentieomzelfmeerzorg
tegevenhetresultaatisvaneensamenspeltussendeeigenmantelzorgattitude,deervarenomgeͲ
vingsdruk en de ervaren belemmeringen richting de professionele zorg. Met betrekking tot dit saͲ
menspelisdevolgendehypothesegeformuleerd:
Hypothese5:Deintentieomindetoekomstmeermantelzorgtegevenhangtpositiefsamen
met een positieve mantelzorgattitude, het ervaren van op mantelzorg gerichte omgevingsͲ
drukenervarenbelemmeringenbijhetinschakelenvanprofessionelezorg.
Terwijl in de Nederlandse literatuur mantelzorgattitude, omgevingsdruk en belemmeringen vaak
afzonderlijkvanelkaaronderzochtworden,wordendezefactorenmetdezevijfdehypothesesamenͲ
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gebrachtinéénmodel,waardoorhetookmogelijkwordtdeverklaringskrachtvanafzonderlijkeverͲ
klaringentevergelijken.
In de volgende paragraaf wordt de onderzoeksopzet toegelicht, de responsgroep omschreven en
wordtverduidelijkthoedefactorenuitdeRAA(mantelzorgattitude,omgevingsdruk,belemmeringen
enintentie)zijngeoperationaliseerd.IndedaaropvolgendeparagrafenwordenderesultatengepreͲ
senteerdendeconclusiegeformuleerd.

4.4

Methode

4.4.1 Opzetonderzoek
Omdehypothesentetoetsenendeonderzoeksvraagtebeantwoordenisbeslotentothetuitvoeren
van een eigen surveyonderzoek onder zowel autochtone als migrantenmantelzorgers, waarin alle
modelvariabelen op persoonsniveau konden worden gemeten. Voorafgaand aan het surveyonderͲ
zoek zijn oriënterende interviews gehouden met experts op het gebied van migranten en mantelͲ
zorg. Het betreft hier zorgconsulenten met een nietͲwesterse achtergrond, medewerkers van de
StichtingInformeleZorgTwenteengemeentelijkemedewerkersvanhetzorgloket.AanhenzijnvraͲ
genvoorgelegdoverdezorgopvattingenvanautochtoneenmigrantenmantelzorgers,dewijzewaarͲ
op er binnen hun familienetwerken over mantelzorg wordt gedacht en de wijze waarop er binnen
dezenetwerkenwordtomgegaanmetprofessionelezorg.
Opbasisvandebevindingenuitdeoriënterendeinterviewsisdeuiteindelijkevragenlijstopgesteld
(ziebijlage1).DezevragenlijstisvervolgensuitgezetondermantelzorgersindegemeentenAlmelo,
EnschedeenHengelo.Demantelzorgerszijnbenaderdviazorgconsulenten,thuiszorgorganisaties,de
StichtingInformeleZorgTwente,Alzheimercafés,medewerkersvanmigrantenorganisaties,moskeeͲ
en,zorglokettenvandegemeenten,hetinternetpanelvandegemeentenEnschedeenHengeloen
viahet“sneeuwbaleffect”.ErzijnalleenNederlandstaligevragenlijstenuitgedeeld.Mantelzorgersdie
aanhetonderzoekwildenmeewerken,kregeneenpapierenvragenlijstthuisopgestuurdmetdaarbij
een retourenvelop waarmee zij de vragenlijst konden retourneren. In totaal zijn 550 vragenlijsten
uitgedeeld, maar de precieze respons is moeilijk aan te geven omdat veel medewerkers van geͲ
noemdeorganisatieseenaantalvragenlijstenhebbenmeegenomenmetdebeloftedezeuittedelen
of in wachtkamers te leggen; hoeveel er daarvan uiteindelijk zijn meegenomen, is niet na te gaan.
Welisduidelijkdathetprocesvanrespondentenwervenvrijmoeizaamverlopenis.Metnamehet
vinden van migrantenmantelzorgers die mee wilden werken was moeilijk. Veel sleutelfiguren uit
migrantengemeenschappengavenaandatertegelijkertijdmeerdereonderzoekennaarmantelzorg
liepen(onderanderenamensdeGGD,deprovincieenstudentenvandeSaxionHogeschool),waarͲ
doorzijzichbezwaardvoeldenhunachterban(alweer)aantespreken.Daarnaastgaathetomeen
vrijuitgebreidevragenlijstdiegoedevaardighedeninhetNederlandsvereist.Voormantelzorgersdie
de taal niet goed machtig zijn is in enkele gevallen gekozen voor de oplossing dat een meertalige
zorgconsulentmethendevragendoornam.Ditisechtereenergtijdsintensieveaanpakvoorzowel
de mantelzorger als de zorgconsulent. Verder bleek bij het benaderen van respondenten dat veel
migrantenmantelzorgerswantrouwigwarenoverdeintentiesvanhetonderzoek.ZijwarenbijvoorͲ
beeldbangdathungegevensgebruiktzoudenwordenomhentekorteninzorgvoorzieningen.Het
viel niet altijd mee om de bedoeling van het onderzoek uit te leggen zonder misverstanden op te
roepen.Zodachtensommigemantelzorgersdatdeonderzoekerswerkzaamwarenbijdegemeente
enervoornamelijkwarenomhenteadvisereninhetaanvragenvanvoorzieningen.DemeestevraͲ
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genlijstendiedoormigrantenmantelzorgerszijningevuld,zijndanookbinnengekomenviasleutelfiͲ
gurenuitdegemeenschap.
4.4.2 Respons
DegebruiktemethodevoorhetuitzettenvanvragenlijstenleverdeeenenigszinstegenvallenderesͲ
pons op van 132 volledig ingevulde vragenlijsten, waarvan 28 van mantelzorgers met een nietͲ
westerseachtergronden104vanautochtoneNederlanders.Alsgevolgvandemoeizamegangvan
zakenbijhetbereikenmoetgesteldwordendatdezeresponszekernietalseenaselectesteekproef
uitbeidepopulatieskanwordenbeschouwd,hetgeenbetekentdatderesultatenmetenigevoorzichͲ
tigheiddienentewordengeïnterpreteerd.
Om een indruk te geven van de samenstelling van de populatie van mantelzorgers waaruit de resͲ
ponsafkomstigisgeefik hierondereenkortebeschrijvingvandepopulatieopeenaantalrelevant
geachte kenmerken. Achtereenvolgens zijn dat de verhouding tussen migranten en autochtonen,
tussenmannenenvrouwen,derelatietussendemantelzorgerendezorgontvanger,hetsoorthulp
datmengeeftenhoeveeluurperweekmendaarmeebezigis,anderepartijendiebijdehulpbeͲ
trokkenzijn,hoeveelsteundemantelzorgerervaartvanverschillendevormenvanmantelzorgonderͲ
steuning en de ervaren belasting van de mantelzorgers. De achtergrondkenmerken van de mantelͲ
zorgerskunnenhelpenomhunintentievoordetoekomsttebegrijpenvanuithunhuidigesituatie.
Gevenmantelzorgersvoorallichtezorg?Danzullenzemakkelijkeraaneentraditionelezorgopvatting
vasthouden.Hebbenzealformelehulpofzijnzezwaarbelast?Danishetlogischdatzemeeropen
staanvoorformelehulpenhuntraditionelezorgopvattingaanpassenaandesituatie.
Tabel4.1geefteenoverzichtvandekenmerkenvanderesponsgroep.OpbasisvandeachtergrondͲ
kenmerkenkangeconstateerdwordendatzichenkelebelangrijkeverschillenvoordoentussendein
dit onderzoek bevraagde autochtone en migrantenmantelzorgers. Deze verschillen betreffen met
namederelatietussenmantelzorgerenzorgontvanger(autochtonemantelzorgerszorgenvakervoor
eenpartnerofkindendaarmeeindemeestegevalleneeninwonendezorgontvanger,terwijlmigranͲ
tenmantelzorgersvakervooreenouderofschoonouderzorgen)enfeitelijkebelasting(deautochtoͲ
nemantelzorgersuitditonderzoekbestedenmeertijdaandezorgdandemigrantenmantelzorgers).
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Genderverhouding,inaantalͲ
len
Mannen
Vrouwen

Relatietotzorgontvanger,in
procenten:
Zorgontvangeris:
Ouder(s)
Schoonouder(s)
Partner
Kind
Overig

Gemiddeldeurenzorgper
week
Huishoudelijkehulp
Lichamelijkeverzorging
Begeleiding
Administratie
Klusjes
Totaal

Ondersteuningzorgontvanger
inprocenten
Alleenmantelzorger
Mantelzorgenprofessionele
hulp
MantelzorgeninformeelnetͲ
werk
Mantelzorg,informeelnetwerk
enprofessionelehulp


Ervarenbelasting,score(0Ͳ1)

Tabel4.1
Autochtonen
(N=104)


Achtergrondkenmerkenresponsgroep
Migranten
(N=28)


38
66


8
20



39
5
46
13
19




50
31
19
4
16



12.9
3.4
2.5
1.3
2.6
22.7



5.7
3
3
2.8
3.4
17.9



11
16

23
12

0

4


73


.59


62


.52





4.4.3 Operationaliseringvandevariabelen
OmdeverschillendeonderdelenvanhetmodelvanFishbeinenAjzentetoetsenzijnuitdeoriënteͲ
rendeinterviewsmetexpertsophetgebiedvanmantelzorgenmigrantendevermoedelijkegedragsͲ
overtuigingen, normatieve overtuigingen en controleovertuigingen geformuleerd die ten grondslag
liggen aan de mantelzorgattitude, ervaren omgevingsdruk en ervaren belemmeringen van mantelͲ
zorgers.Dezesetsopvattingenzijnindesurveyopgenomenalsafzonderlijkeitems.UitdezeverschilͲ
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lendeitemszijnvervolgensvijfnieuwevariabelensamengesteld:intentie,mantelzorgattitude,omgeͲ
vingsdruk, moeite met thuiszorg en moeite met aanvraag. Waarbij de laatste twee variabelen zich
richtenoptweetypenbelemmeringendiebijhetinschakelenvanprofessionalskunnenwordenervaͲ
ren.
Intentie
Indeeersteplaatsisonderzochtinwelkematemantelzorgersdeintentiehebbenommantelzorgte
geven,ookwanneerdezorglasttoeneemt.OmhierovermeerduidelijkheidtekrijgenisaandemanͲ
telzorgerseenaantalstellingenvoorgelegdoverhunvermoedelijkereactiewanneerdehulpbehoeͲ
vendheidvanhunzorgontvangerindeindetoekomsttoeneemt(Tabel4.2).
Tabel4.2
A
B
C
D
E

Operationalisatievanintentie:Alsdezorgbehoeftetoeneemtzal…

ikzoveelextrazorggaannemenalsnodigis.
ikmindergaanwerken.
dattenkostegaanvanmijnopleiding.
dattenkostegaanvanmijngezin.
dattenkostegaanvanmijneigenvrijetijd.


Mantelzorgerskondenopbasisvaneen5ͲpuntsLikertschaalaangeveninhoeverrezijhetmetdeze
stellingeenswaren,variërendvaneens(1)totoneens(5).EenfactoranalysewijstuitdatdeitemsA
tot en met E weliswaar een schaal vormen, maar dat de samenhang van deze schaal gering is
(Chronbach’salpha:0.642).Bijgebrekaaneenbetereschaalwordtbeslotendevariabele‘intentie’
tochopdezeschaaltebaseren.
Mantelzorgattitude
‘Mantelzorgattitude’geeftdemateaanwaarindemantelzorgerszelfvindendathetinformelenetͲ
werk verantwoordelijk is voor de zorg. Het gaat er om hoe zij vinden dat de zorg in het algemeen
geregelddientteworden.Hetgaatdusnietomhunspecifiekesituatie.Tabel4.3geeftweerwelke
stellingenaanmantelzorgerszijnvoorgelegdmetbetrekkingtotmantelzorgattitude.
Tabel4.3
Operationalisatievanmantelzorgattitude:InhoeverrebentuheteensmetdevolǦ
gendestellingenoverwiedezorgvoormensendiedatnodighebbenmoetregelen/betaǦ
len/uitvoeren?
A
B
C
D
E
F

Defamiliemoetdezorgregelen.
Vriendenmoetendezorgregelen.
Wanneermensenzorgnodighebben,moetdefamiliedaaraanmeebetalen.
Burenenanderemensendiedichtbijwonenmoetenmeebetalenaandezorg.
Defamiliemoetdezorguitvoeren.
Burenenanderemensendiedichtbijwonenmoetendezorg uitvoeren.


EenfactoranalysewijstuitdatdeitemssameneenschaalopleverenmeteenCronbach’salphavan
0,771.Devariabelemantelzorgattitude wordtopdezeschaalgebaseerd.Mantelzorgerskunnenop
dezevariabeleeenscorevan0tot1behalen,waarbij0betekentdatzijzeerlaagscorenophunhouͲ
dingtenaanzienvaninformelezorg,terwijl1betekentdatzijopdezehoudingjuistzeerhoogscoren.
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Omgevingsdruk
Vervolgens wordt onderzocht in welke mate autochtone en migrantenmantelzorgers verschillen in
dedrukdiezijervarenvananderenuithunomgeving.Mantelzorgerszijndaaromgevraagdnaarde
inschattingdiezijmakenvandeopvattingenvanhunzorgontvangerenfamilie.Metbetrekkingtot
omgevingsdrukzijnaanmantelzorgersdestellingenuitTabel4.4voorgelegd.
Tabel4.4
A
B
C
D
E
F
G
H

Operationalisatieomgevingsdruk:InhoeverrebentuheteensmetdevolgendestelǦ
lingenoveruwzorgontvanger?

Mijnzorgontvangervindtdatikzoveelextrazorgmoetgevenalshij/zijnodigheeft.
Mijnzorgontvangervindtdatikdezelfdehoeveelheidzorgmoetblijvengevenalsnu.
Mijnzorgontvangervindtdatikmindermoetgaanwerken.
Mijnzorgontvangervindtdatikmindertijdaanmijnopleidingmoetbesteden.
Mijnzorgontvangervindtdatikmindertijdaanmijngezinmoetbesteden.
Mijnzorgontvangervindtdatikvrijetijdmoetinleveren.
Mijnzorgontvangervindtdatikhetmoetaangevenbijdegemeentealsdezorgvraagtoeneemt.
Mijnzorgontvangervindtdatikthuiszorgvoorhemofhaarmoetregelen.


Dezevragenzijnvervolgensookgesteldoverdefamilievandemantelzorger(“mijnfamilievindtdat
ik…”).Daarbijmaakthetuithoebelangrijkdieanderenzijnvoordemantelzorger.HechtdemantelͲ
zorgermeerwaardeaanwatzijnofhaarzorgontvangervindt,ofgaatheteromwatdeoverigefamiͲ
lievindt?Omerachtertekomenhoeveelwaardemenhechtaandemeningvanzorgontvangeren
familiezijndestellingenuitTabel4.5voorgelegd.
Tabel4.5
A
B

Operationaliseringomgevingsdruk(belangmeninganderen):Dezevraaggaatover
hoeveelwaardeuhechtaanwatverschillendepersonenvindendatumoetdoen.

Watmijnzorgontvangervindtisbelangrijkvoormij.
Watmijnfamilievindtisbelangrijkvoormij


Ikgaerhierbijvanuitdatdemeningvandeomgevingeenzekeredrukopdemantelzorgerlegtom
bepaalde keuzes te maken, in dit geval de keuze voor informele zorg. Om tot de nieuwe variabele
“omgevingsdruk” te komen zijn de volgende stappen ondernomen. In de eerste plaats is voor de
zorgontvangerenfamiliedescoregenomenvandeitemsdiedevoorkeurgevenaaninformelezorg:
item A, C, D, E en F. Vervolgens is deze score vermenigvuldigd met de score op het belang dat de
mantelzorger hecht aan de mening van de betreffende partij. Al deze producten per partij zijn ten
slottesamengenomeninééntezamennieuwevariabele:“omgevingsdruk”.DezescoredruktdemaͲ
teuitwaarindeomgevingdrukopdemantelzorgeruitoefentomookbijeentoenemendezorglast
demantelzorgzelfteblijvengeven.Opnieuwgeldtdatderespondenteenscorevan0tot1kanbeͲ
halen,waarbij0betekentdatergeenomgevingsdrukisen1betekentdaterzeerveelomgevingsͲ
drukis.
Belemmeringen
Daarnaast is onderzocht of mantelzorgers in staat zijn om de zorg zo in te richten als zij dat graag
zoudenwillen.Ookalszijzelfenhunomgevingopenstaanvoorhulpvanbuitenafkanhetzijndater
praktischebezwarenmeespelendiehenbijdeaanvraagvanzorgbeperken.UitdeoriënterendeinͲ
terviews met experts op het gebied van mantelzorg zijn twee factoren gedestilleerd die frequent
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genoemdwordenalsbelemmerendefactor:moeitehebbenmetdeaanvraagzelfofnegatieveervaͲ
ringenhebbengehadmetprofessionelezorg.Tabel4.6geeftweerwelkestellingenaanmantelzorͲ
gerszijndevoorgelegdmetbetrekkingtotbelemmeringen.
Tabel4.6
Operationalisatievanbelemmeringen:DevolgendestellingengaanoveruwoverǦ
wegingenbijhetaanvragenbijhulp,bijvoorbeeldmantelzorgondersteuningvooruzelfofthuiszorg
vooruwzorgontvanger.Inhoeverrebentuhetmetdestellingeneens?
A
B
C
D
E
F

Ikvindhulpaanvragenteveelgedoe.
Hulpaanvragenisteingewikkeld.
Hulpaanvragenduurttelang.
Bijdethuiszorgwisselenzetevaakvanpersoneel.
Alsikhulpaanvraag,gaanmensenommijheendaaroverroddelen.
Hetoverlegmetzorginstellingenverlooptstroef.


DeitemsA,BenCgaanoverhetaanvragenvanhulp.Eenfactoranalysewijstuitdatdedrievragen
eenschaalvormenendaarmeeeennieuwevariabele‘moeiteaanvraag’,meteenCronbach’salpha
van 0,751. De items D, E en F gaan over belemmeringen die men kan ervaren ten opzichte van de
thuiszorg.TezamenvormendezeitemseenschaalmeteenCronbach’salphavan0,691.Dezeschaal
vormtdevariabele‘moeitemetthuiszorg’.Samengevendetweevariabelenaanofdemantelzorger
belemmeringen ervaart bij het inschakelen van professionele zorg, waarbij de respondenten een
scorekunnenbehalentussen0(geenmoeite)of1(zeerveelmoeite).
Tabel 4.7 geeft een overzicht van de gemiddelde scores van migranten en autochtonen op de vijf
variabelen.
Tabel4.7

Overzichtscoresvariabelenintentie,zorgopvatting,omgevingsdruk,moeiteaanǦ
vraagenmoeitethuiszorg.N=121

Gemiddelde(s.d.)
Min.
Max




Intentieleverenmeerzorg
.51(.23)
.00
1
Zorgopvatting:voorkeur
.21(.17)
.00
.75
informelezorg
ErvarenomgevingsdrukrichͲ
.18(.16)
.00
.61
tingmeerzorg
ErvarenbelemmeringrichͲ
.54(.26)
.00
1
tingthuiszorg
Ervarenbelemmeringbijhet
.53(.29)
.00
1
doenvaneenaanvraag

4.5

Resultaten

Indezeparagraafwordenderesultatenbesproken.AllereerstkijkiknaarverschillentussenautochͲ
toneenmigrantenmantelzorgersindescoresopdeafzonderlijkevariabelenuithetmodel.Tabel4.8
geeft, onderscheiden naar etnische achtergrond, de scores van de respondenten weer op intentie,
mantelzorgattitude,omgevingsdrukenbelemmeringen.
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Tabel4.8

Scoresopintentie,mantelzorgattitude,omgevingsdrukenbelemmeringennaar
etnischeachtergrond(n=131)
NL/westerse NietͲwesterse
Significantie

Totaal
achtergrond achtergrond
(eenzijdig)

(n=103)
(n=28)
(n=131)







Gem.(sd)
Gem.(sd)
Gem.(sd) 
Intentieleverenmeerinformelezorg .50(.22)
.55(.27)
.51(.23) .191
Mantelzorgattitude
.19(.17)
.26(.16)
.21(.17) .022
ErvarenomgevingsdrukrichtinginͲ
.18(.15)
.26(.18)
.20(.16) .015
formelezorg
ErvarenbelemmeringrichtingthuisͲ
.61(.25)
.54(.26) .054
.52(.26)
zorg
Ervarenbelemmeringbijhetdoen
.50(.26)
.65(.35)
.53(.29) .010
vaneenaanvraag

Indeeersteplaatsbiedtdetabelinzichtinhetresultaatvandetoetsingvanhypothese1:deveronͲ
derstellingdatmigrantenmantelzorgerseenhogereintentiehebbenombijeentoenemendezorglast
zelfmeerzorgopzichtenemen.Devergelijkingvanmigrantenmantelzorgersmet‘autochtone’manͲ
telzorgerslaatziendatdemigrantenmantelzorgersindesteekproefgemiddeldinderdaadietshoger
scoren op mantelzorgintentie dan de mantelzorgers met een Nederlandse of anderszins westerse
achtergrond, maar dit verschil blijkt niet statistisch significant. Met andere woorden, de resultaten
vanditonderzoekgevenonvoldoendesteunaandebelangrijkeeerstehypothesedatmigrantenmanͲ
telzorgersinzijnalgemeenheideenhogeremantelzorgintentiezoudenhebben.
Hoewelvoordezecentralehypothesegeensteunwordtgevonden,blijftheteeninteressantevraag
of ik in mijn resultaten wel steun kan vinden voor de veronderstelde verschillen in de verklarende
variabelendieikhebafgeleiduithetmodelvanFishbeinenAjzen.BiedtditonderzoekwelvoldoenͲ
desteunvoordehypothesen2,3en4,aangaandedeverondersteldeachterliggendeverschillentusͲ
senmigrantenmantelzorgersenautochtonemantelzorgersinmantelzorgattitude,omgevingsdruken
belemmeringen?
Wanneerikdezelfdetabelverderbestudeer,blijktdatingrotelijneninderdaadhetgeval.
Ten eerste vind ik steun voor hypothese 2. Het blijkt inderdaad dat migrantenmantelzorgers een
significantpositieveremantelzorgattitudehebbendanautochtonemantelzorgers.Andersuitgedrukt
vinden migrantenmantelzorgers meer dan autochtone mantelzorgers dat zorg door het informele
netwerkgegevendientteworden.
Tentweedevindikookvoorhypothese3,betreffendeomgevingsdruk,resultatendiedezehypotheͲ
se bevestigen. Het blijkt dat migrantenmantelzorgers, vergeleken met autochtone mantelzorgers,
vanuit hun zorgontvanger en hun familie significant meer druk ervaren om zelf meer zorg te gaan
geven wanneer de zorglast toeneemt. Met andere woorden, migrantenmantelzorgers verwachten
meer dan autochtone mantelzorgers dat anderen van hen zullen verwachten dat zij bij een toeneͲ
mendezorglastmeerzorgzullengaanverlenen.
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Tenderdevindikooksteunvoorhypothese4,waarinverondersteldwerddatmigrantenmantelzorͲ
gersmeerbelemmeringenervarenbijhetinschakelenvanprofessionelehulp.DemigrantenmantelͲ
zorgersinmijnonderzoekervarensignificantmeermoeitebijhetdoenvaneenaanvraagvoorzorg.
Daarnaastscorenmigrantenmantelzorgersookwathogeropmoeitemetdethuiszorg,maarditverͲ
schilis(net)nietsignificant.Voorhypothese4alsgeheelbiedtditonderzoekechterduidelijksteun.
Wanneer de toetsingsresultaten voor de vier hypothesen tezamen worden genomen ontstaat een
beeldwaarindecentralehypotheseoverdegroteremantelzorgintentieondermigrantenmantelzorͲ
gers niet direct door de gegevens wordt ondersteund, maar wel indirect. Niet alleen verwijst het
(geringeennietͲsignificante)verschilinintentieindeverwachterichting,deverschillenindevariaͲ
belendieeeneventueelverschilinintentiezoudenkunnenverklarendoenditeveneens.Devoorde
achterliggendevariabelengevondenverschillentussenmigrantenmantelzorgersenautochtonemanͲ
telzorgerszijnbovendienwelsignificant.
Het is daarmee, in lijn met hypothese 5, bijzonder interessant om te toetsen of en in hoeverre de
toepasbaarheidvanhetmodelvanFishbeinenAjzenindezecontextvanmantelzorgwordtbevesͲ
tigd.Inwelkemateisde mantelzorgintentievaneenmantelzorgerinderdaadhet product vanverͲ
schillende verklarende variabelen mantelzorgattitude, omgevingsdruk en eventueel ervaren belemͲ
meringen?
Omditteonderzoekenhebikallereerstdecorrelatiestussendevijfbetrokkenvariabelenbekeken
envervolgenseenregressieanalysetoegepast.
Tabel 4.9 geeft de resultaten weer van de correlatieanalyse en laat opnieuw zien dat het verband
tussenetnischeachtergrondenmantelzorgintentienietsignificantis,maardatmigrantenmantelzorͲ
gersweleenpositieveremantelzorgattitudehebben,datzetemakenhebbenmeteengroteredruk
uit de omgeving om mantelzorg te leveren en dat ze meer moeite hebben met het aanvragen van
thuiszorg. In aanvulling daarop zien we dat tussen de variabelen in het model positieve correlaties
bestaan.Daarbijvaltmetnameopdatomgevingsdrukpositiefcorreleertmetdeintentieommeer
mantelzorgtegeven(eenhogeredrukhangtsamenmeteenhogereintentie).Omgevingsdrukhangt
bovendienpositiefsamenmetdemantelzorgattitudeenmetmoeitemethetaanvragenvanthuisͲ
zorg.
Tabel 4.10 laat vervolgens de resultaten van de meervoudige lineaire regressieanalyse zien. Uit de
tabelblijktindeeersteplaatsopnieuwdatwanneerdevariabelenmantelzorgattitude,omgevingsͲ
drukenbelemmeringennietinhetmodelwordenopgenomen,ergeensignificantverbandistussen
hethebbenvaneenmigratieachtergrondendematevanmantelzorgintentie(Model1).
Model2laatdaarnaastechterziendathetmodelvanFishbeinenAjzenweleenzekereverklaringsͲ
kracht biedt en dat dit vooral geldt voor de betekenis van omgevingsdruk. Omgevingsdruk vormt
duidelijkdebelangrijksteverklarendefactorvoordeintentietothetverlenenvanmeermantelzorg.
InhetlichtvandezeresultatenvandecorrelatieanalyseendelineaireregressieanalyseishetnogͲ
maals opmerkelijk te noemen dat de hypothese dat migrantenmantelzorgers een hogere intentie
hebbenommantelzorgteverlenen(hypothese1)nietwordtondersteunddooreendirect,statistisch
significantverband.GegevendeduidelijkesteuninhetonderzoekvoordehypothesenrondmantelͲ
zorgattitude,omgevingsdrukenbelemmeringen,vermoedikdatvooralhetbeperkteaantalmigranͲ
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tenmantelzorgersinmijnonderzoekdebetisaanhetniethebbenkunnenvindenvaneensignificant
verschilinmantelzorgintentie.


Migrant
Intentie
Zorgopvatting

Tabel4.9
CorrelatieschemaReasonedActionApproach
Migrant Intentie Zorgopvatting Omgevingsdruk Moeite
Moeite
aanvraag
thuiszorg
1
0.090
0.177*
0.250**
0.204**
0.140
0.090
1
0,121
0,431**
0,128
0,117
0.177* 0,121
1
0,254**
0,244**
0,074

Omgevingsdruk 0.250** 0,431** 0,254**
1
MoeiteaanͲ
0.204** 0,128
0,244**
0,222**
vraag
MoeitethuisͲ
0.140
0,117
0,074
0,022
zorg
Significantieniveaus:*p<0.05,***p<.001(eenzijdiggetoetst)
Tabel4.10

0,222*
1

0,022
0,415**

0,415**

1

Verklaringmantelzorgintentie,lineaireregressie,n(listwise)=116




Model1

Model2

B
SE
B

SE
0.025 
0.340 ***
0.056
(Constante)
0.498 ***
0.051 
Ͳ0.018 
0.048
Migratieachtergrond
0.052 

Mantelzorgattitude



0.010 
0.124

Omgevingsdruk



0.646 ***
0.131
0.079
Moeitemetaanvraag




0.024 
Moeitemetthuiszorg




0.072 
0.084





 
Verklaardevariantie(R²,adjusted).000.178

4.6

Conclusie

Dehoofdvraagvandezedeelstudieluidde:
In welke mate verschillen autochtone en migrantenmantelzorgers in hun bereidheid om bij
een toenemendezorgvraagzelf zorgopzich tenemenenwaardoorwordeneventueleverͲ
schillenverklaard?
Indeeersteplaatsisgekekennaardeintentievanmantelzorgersombijeentoenemendezorgvraag
zelfmeerzorgte gaangeven.Hierbij wasdeverwachtingdat migrantenmantelzorgerseengrotere
intentietotmeerinformelezorgzullenhebbendanautochtonemantelzorgers(hypothese1).
Daarnaastwerdvermoeddatdeintentieomzelfmeerzorgtegevenzousamenhangenmetdedrie
verklarendefactorenmantelzorgattitude,omgevingsdrukenbelemmeringen.VoorwatbetreftmanͲ
telzorgattitudewasdeverwachtingdatmigrantenmantelzorgerseenpositieveremantelzorgattitude
hebbendanautochtonemantelzorgers(hypothese2).VervolgenswerdverwachtdatmigrantenmanͲ
telzorgersmeerdrukvanuithunomgevingervarenomzelfmeerzorgtegevenwanneerdezorgvraag
toeneemt(hypothese3).Voorwatbetreftbelemmeringenzijntweemogelijkhedenbenoemddiehet
voormantelzorgerslastigkunnenmakenomprofessionelezorginteschakelen(endiehendusmeer
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richtinginformelezorgzullenbewegen):moeitemethetdoenvaneenaanvraagvoorprofessionele
hulp,enmoeitemetdethuiszorg.DeverwachtingwasdatmigrantenmantelzorgersmeerbelemmeͲ
ringenervarendanautochtonemantelzorgers(hypothese4).TenslottewerdverwachtdatmantelͲ
zorgattitude,omgevingsdrukenbelemmeringenpositiefcorrelerenmetintentie.Dehypothesenzijn
getoetstaandehandvaneensurveyonderzowelautochtonealsmigrantenmantelzorgers.Ditheeft
devolgenderesultatenopgeleverd:
Voorhypothese1werdgeensteungevondeninderesultaten:erisgeensignificanthogereintentie
onderdedoormijonderzochtemigrantenmantelzorgersombijeentoenemendezorglastzelfmeer
zorgtegeven.
Voorhypothese2en3werdwelsteungevondeninderesultaten.Demigrantenmantelzorgersuitdit
onderzoek hebben een positievere mantelzorgattitude dan autochtone mantelzorgers. Zij menen
daarnaast in meerdere mate dat hun omgeving van hen verwacht dat ze, ook bij een toenemende
zorgvraag, de zorg zullen leveren. Voor wat betreft hypothese 4, het ervaren van belemmeringen,
geldtvoordemigrantenmantelzorgersdatzijmeermoeiteervarenmethetdoenvaneenaanvraag.
Tenslotteisbijdetoetsingvanhypothese5geblekendatmantelzorgattitudeenvooralookdeomͲ
gevingsdruk verklaringen bieden voor de mantelzorgintentie. Vooral mantelzorgers die menen dat
hun omgeving van hen verwacht dat zij mantelzorg geven, hebben een hogere intentie om ook bij
eentoenemendezorgvraagmantelzorgteblijvengeven.
Almetalwekkendezeuitkomstendeindrukdatervoordehypothesedatmigrantenmantelzorgers
eenhogereintentietotmantelzorghebbennogsteedsgoedegrondenzijn,endathetnietaantreffen
van een dergelijke significante relatie tussen etnische achtergrond en mantelzorgintentie in dit onͲ
derzoekwaarschijnlijkmoetwordengewetenaanhetrelatiefkleineaantalmigrantendatinhetonͲ
derzoekisbereiktenaandekwaliteitvandegebruikteintentiemeting.
DatmigrantenmantelzorgershogerscorenopomgevingsdrukduidteropdatzijvakerdanautochtoͲ
nemantelzorgerstemakenhebbenmetmensenomhenheendievanhenverwachtendatzijmanͲ
telzorgverlenen.Waarderesultatenvandezedeelstudiewijzenophetbelangvanomgevingsdrukbij
het oppakken van mantelzorg, rijst de vraag welke spanningen zich voordoen wanneer de mantelͲ
zorgopvattingenvan(beoogde)mantelzorgersnietinlijnliggenmetdedrukdievanuitdeomgeving
ophenwordtuitgeoefend.Inhetvolgendehoofdstukzalopdezevraagwordeningegaanenworden
ookgenderstructurenblootgelegddiemetdergelijkespanningensamenhangen.OpbasisvaninterͲ
viewsmetmigrantenmantelzorgerswordtonderzochtwelkespanningenzichvoorkunnendoentusͲ
senmantelzorgersenhunomgeving,hoedeverzorgingsstaatdaarineenrolspeeltenwelkestrateͲ
gieën mantelzorgers toepassen wanneer er spanningen ontstaan rond hun rol in de mantelzorg.
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Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat burgers met een autochtone en een migrantenachterͲ
grond, en de mantelzorgers onder hen, vooral verschillen in hun opvattingen over informele zorg.
Migrantenenautochtonenverwachtenbeidendatprofessionelezorginstantiesendeoverheidhun
verantwoordelijkheidnemenindezorgvoorouderen,ziekenofmensenmeteenbeperking.AutochͲ
tonenzijndaarnaast,meerdanmigranten,vanmeningdatookhetinformelenetwerkrondzorgbeͲ
hoevendeneendeelvandezorgopzichdienttenemen.Daarbijmaakthetuitinhoeverremenzelf
ookmetzorgtemakenkrijgtofdaadwerkelijkzorggeeft.Zobleekdatvrouwen–traditioneelvaker
mantelzorger–minderenthousiastzijnoverinformelezorgdanmannen.Hetlijkterdusopdathet
ideaalomdezorgbinnendefamilieoptelossenonderdrukkomttestaanophetmomentdatmen
zelfmetdezorgtemakenkrijgtofverwachttekrijgenendatopvattingenovergenderenrolpatroͲ
nenhieropvainvloedzijn.
Indetweededeelstudieisonderzochtofdezorgopvattingenvanmantelzorgersookvaninvloedzijn
ophunkeuzegedrag.Wanneerdezorgzwaarderwordthebbenzijeenaantalopties:hunbaan,opͲ
leidingofvrijetijdmoetenwijkenvoordemantelzorg,ofzebesluitenomdezorgtegaandelenmet
anderenuithunsocialenetwerkofmetexternezorgverleningwaarvoordeoverheidenprofessioneͲ
leinstantiesverantwoordelijkzijn.Dedeelstudiewees,inovereenstemmingmetderesultatenuitde
eerste deelstudie, uit dat migrantenmantelzorgers meer dan autochtone mantelzorgers vinden dat
mendezorgineigenkringdienttegeven.Daarnaastdenkenmigrantenmantelzorgersookmeerdan
autochtone mantelzorgers dat hun omgeving dit van hen verwacht. Bovendien ervaren migrantenͲ
mantelzorgersmeerdanautochtonemantelzorgersbelemmeringenwanneerzedezorgwillenuitbeͲ
steden:hetdoenvaneenaanvraagvoorprofessionelezorggaathenmoeilijkeraf.
De resultaten van de eerste twee deelstudies duiden er op dat mantelzorgers met spanningen te
makenkunnenkrijgen.Migrantenmantelzorgersdielangeretijdzorggeveneneendeelvandezorg
zoudenwillenuitbesteden,kunnentemakenkrijgenmetdrukvanuithunomgevingomdezorgtoch
zelfteblijvengeven.Autochtonemantelzorgerslopendekansomaansluitingmetdeuitgangspunten
vanactiefburgerschapte missen.Terwijlermeerinzetvanhen verwachtwordt,leggenzijdeverͲ
antwoordelijkheidvoordezorgbijdeoverheidenprofessionelezorginstellingen.Spanningenspelen
zichdusvooralafronddevraag:kunnenmantelzorgersdezorgindelenopeenmanierdieinoverͲ
eenstemming is met hun eigen opvattingen? Ondervinden zij daarbij weerstand vanuit hun eigen
omgevingofvanuitdeoverheid,waarmisschienanderezorgopvattingendominantzijndandievan
demantelzorgerzelf?
Dithoofdstukgaatdieperinopde wijzewaaropspanningenen conflicten kunnenontstaantussen
mantelzorgers en hun omgeving van familieleden, vrienden en professionele zorg. Ontstaat er bijͲ
voorbeeldonenigheidoverdehoeveelheidzorgdiemantelzorgersenanderenuithetnetwerkleveͲ
ren,wrijvingoverdevraagofmenprofessionelezorgzalinschakelen,misschienzelfsruzieoverde
taakverdeling?DithoofdstukrichtzichopdevraaghoemantelzorgersomgaanmetdergelijkespanͲ
ningen en conflicten en of zich hier eventueel verschillen voordoen tussen autochtone en migranͲ
tenmantelzorgers.InhoeverrekunnenendurvenzijhetgesprekmetdezorgontvangerenmetfamiͲ
lieleden aan te gaan? In hoeverre lukt het hen om anderen duidelijk te maken hoe zij hun
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situatieervaren?Inhoeverreslagenzijerinspanningenenconflictenoptelossen?IkgaindithoofdͲ
stukopzoeknaardestrategieëndiemantelzorgersaanwendenomtoteenconflictoplossingtekoͲ
men. Hierbij denk ik niet noodzakelijk aan een bewuste intentie of een planmatige aanpak, maar
meerinhetalgemeenaandewijzevanomgaanmetspanningenenconflicten.
Ikstelinditdeelonderzoekdevolgendeonderzoeksvraag:
MetwelkespanningenenconflictenkrijgenautochtoneenmigrantenmantelzorgerstemaͲ
kenenopwelkewijzegaanzijmetdezespanningenenconflictenom?
Omdezevraagtebeantwoordenzijnsemigestructureerdeinterviewsgehoudenmet34mantelzorͲ
gersvanTurkse,SuryoyeenautochtoneNederlandseafkomst.HethoofdstukbegintmeteentheoreͲ
tischeverkenningdieeenkaderscheptvoorhetbeantwoordenvandevraagendeanalysevande
interviews.OpbasisvandetheoriewordtvervolgensverhelderdhoedezorgopvattingenvanmanͲ
telzorgers vorm krijgen, en hoe spanningen met de omgeving kunnen ontstaan. Vervolgens wordt
gezochtnaardestrategieëndiemantelzorgersgebruikenommetdezespanningenomtegaan.Het
deelonderzoekwordtafgeslotenmeteenconclusieendiscussie.

5.1

Theoretischkader

Detweededeelstudie,gebaseerdopdereasonedactionapproach(RAA)vanMartinFishbeinenIcek
Ajzen,heeftuitgewezendatmigrantenmantelzorgersmeeromgevingsdrukervarenrichtingmantelͲ
zorgdanautochtonemantelzorgers.HetisdaaromaannemelijkdatmetnamemigrantenmantelzorͲ
gersspanningenkunnenervarenwanneerzijhuninzetterdiscussiewillenstellen.VoorhetbeantͲ
woordenvandehuidigeonderzoeksvraagwaarindezespanningencentraalstaanlooptdeRAAechͲ
tertegenbeperkingenaan.MetFishbeinenAjzen indehandkandevraagbeantwoordwordenin
welkematehetgedragvanmigrantenmantelzorgersovereenstemtmet(ofingegevenwordtdoor)de
opvattingenvandeomgeving.DemethodevanFishbeinenAjzenkanechtergeenantwoordgeven
opdevraagwatzichafspeelttussenmensenenhunomgevingwanneerzichspanningenvoordoen
tussendeverschillendeopvattingen,ofhoemensenmetdezespanningenomgaan.OmdezevolgenͲ
destaptekunnenzettenwordteenberoepgedaanopdetheorievansociologeArlieHochschild,die
onderzochthoedeopvattingenvanmensengerelateerdzijnaanemotieenwatergebeurtinsituaͲ
tieswaardezeopvattingennietovereenkomenmetdievanmensenuithunnaasteomgeving.
5.1.1 Framingrulesenfeelingrules
Hochschildhoudtzichnietexplicietmetconflictenrondmantelzorgbezig.ZijonderzoekthoemenͲ
sen in verschillende situaties omgaan met hun emoties, bijvoorbeeld door te kijken naar de wijze
waaropstellenmetkinderenhethuishoudelijkewerkverdelenenwelkerolhunemotiesdaarinspeͲ
len. Haar onderzoek is echter bruikbaar voor de context van mantelzorg. Net als de taakverdeling
binnenhethuishoudenendeopvoedingvankinderenspeeltookmantelzorgzichaftussenmensen
dieoverhetalgemeeneensterkefamilieͲofvriendschapsbandmetelkaarhebben.Datbetekentdat
emotiesmeespelenindezorgrelatieeninhoemendetaakverdelingwaardeert.DetakenvanmanͲ
telzorgers spelen zich af tegen een morele, sociale en emotionele achtergrond die maakt dat het
zoekennaaroorzakenvanspanningenoverdetaakverdelingommeergaandanhetsimpelwegachͲ
terhalenvandegemaakteafspraken(Tonkensetal.2009,15).Gedragscodesbinnendefamilie,de
bandmetdezorgontvangerende(onuitgesproken)wederzijdseverwachtingenvanmantelzorgeren
anderebetrokkenenbepalenmedeofdemantelzorgerdesituatiealsbelastendendetaakverdeling
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als rechtvaardig ervaart. Spanningen tussen mantelzorger en omgeving spelen zich met andere
woordenafbinneneencomplexesocialecontext.
Om deze complexiteit in kaart te brengen worden in navolging van Evelien Tonkens (2009, 2012)
enkeleconceptengebruiktvanHochschild,diemorelecodesenervarenemotiesmetelkaarinverͲ
bandbrengen.Hochschildvertrektvanuithetgegevendatallemenseneenreferentiekaderhebben
waartegenzijhuneigensituatieafzetten.Zijrefereertaanditkadermetdetermframingrules:“[…]
therulesaccordingtowhichweascribedefinitionsormeaningstosituations.”(Hochschild2003,99)
FramingruleslijkenopeencombinatievandeattitudeengepercipieerdedrukvanFishbeinenAjzen,
maarbijHochschildisnietzozeereenspecifiekgedragofspecifiekekeuzeonderwerpvanhetrefeͲ
rentiekader,maareensituatie–zoalsdievanwerkendestellenmetkinderen.Mensenstrevennaar
eenanderetaakverdelingofleggenzichbijeenbestaandetaakverdelingneervanuithunreferentieͲ
kader.VolgensHochschildwordthetreferentiekadervanmensenbepaalddoorallerleiopvattingen
die ze gedurende hun leven vanuit verschillende bronnen aangereikt krijgen. “Ik vind dat kinderen
voorhunoudersbehorentezorgen”iseenvoorbeeldvaneenframingrule,evenalsdeuitspraak“de
overheidmoetmantelzorgersmeertakenuithandennemen”.
Framingruleshebbenallestemakenmetemotie,omdatzedeopstapvormennaarfeelingrules.Dit
zijnderegelsdiedefiniëren“whatweimagineweshouldandshouldn’tfeelandwouldliketofeel
overarangeofcircumstances;theyshowhowwejudgefeeling”(idem,82).Feelingrulesenframing
rulesstaandaarmeesterkmetelkaarinverband.Framingrulesvormendenormatieveopvattingen
dieruimtegevenaan,ofjuistbeperkendzijnvoor,deemotiesdiemensenhebben.Opdeframing
ruledatkinderenvoorhunoudersbehorentezorgen,volgtdefeelingruledatiemanddiedezeregel
onderschrijftmaarzichaandezorgonttrekt,zichschuldigzalvoelen.Eenmantelzorgerdievanuitde
framingruleredeneertdatdeoverheidmantelzorgersmeertakenuithandenmoetnemenzaltevreͲ
denzijnwanneerdeambtenaarbijhetWmoͲloketaangeeftdatdezorgontvangeraanspraakmaakt
opallerleidienstendiedetakenvandemantelzorgverlichten(feelingrule).Feelingruleszijn“sociale
richtlijnen”dieonderdeoppervlakteaanwezigzijnenvooralduidelijkwordenwanneereraan“geͲ
rommeld”wordt(idem,97).Zekomenaandeoppervlaktewanneererdiscrepantiesontstaantussen
de gewenste en de daadwerkelijke situatie. Ontevredenheid, schuldgevoel of teleurstelling over de
taakverdelingzijnaanwijzingendateenmantelzorgerandereverwachtingenkoesterde.
Deconceptenfeelingrulesenframing rulesgevenaandat dezelfdesituatie doorverschillende beͲ
trokkenen anders gewaardeerd kan worden, afhankelijk van de set regels die ze hanteren. Maar
waardoorwordendezeverschillenveroorzaakt?Hoekomthetdatdeenemantelzorgereenenorm
takenpakketopzichneemtendaarwelbijvaart,terwijldeanderemantelzorgermeteengeringere
zorglastzichoverbelastvoelt?Dezeverschillenkunnenwordenverhelderdwanneerdeframingrules
nogwatverderwordenuitgesplitst,zoalsookHochschilddoet.Hochschildonderscheidtdriesoorten
framingrules:morele,pragmatischeenhistorische(2003,116).
MoreleframingruleswordendoorHochschildomschrevenals“hedendaagseideeënovereer”,maar
zijkomtniettoteenhelderedefinitievandateergevoel(2003,116).WelwordtduidelijkdatzijmoͲ
releframingrulesinhetkadervandetaakverdelinginhethuishoudenzietalseenmorelecode,naͲ
der ingevuld door bijvoorbeeld opvattingen over gender. Opvattingen over de rol van mannen en
vrouwenbepalenwelkeopvattingenechteliedenhebbenoverwatdeanderalsmanofalsvrouwzou
moetendoen.Tonkens(2009,15)specificeertmoreleframingrulesnadereninterpreteertdezereͲ
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gels voornamelijk als opvatting over plicht. Mantelzorgers kunnen zich vanuit hun rol als
zoon/dochter,echtgeno(o)t(e)ofvriend(in)verplichtvoelenbepaaldezorgtakenuittevoeren.
Pragmatischeframingrulesgaanoverdevergelijkingvandemogelijkhedenenbeperkingenvande
eigen situatie met de situatie van anderen. Ze lijken op wat Fishbein en Ajzen gepercipieerde druk
hebbengenoemd,maarvoegendaarnogdevergelijkingmetanderenaantoe.EenpragmatischrefͲ
erentiekaderwordtdoorHochschildomschrevenals“ideasabouthowcommonorrareadesirable
attitudeoractioniswithinacontemporarymarketplaceofideasandactions”(2003,116).MetbeͲ
trekkingtotdetaakverdelingtussenpartnersnoemtHochschildhetvoorbeeldvanvrouwendiede
inspanningenvanhuneigenmaninhethuishoudenafmetenaandeinspanningenvananderemanͲ
neninhunomgeving:zezijnopzoeknaarde“goingrate”(idem,113).Pragmatischeframingrules
spelenookeenrolindetaakopvattingvanmantelzorgers.WathoorterallemaalbijgoedezorgverleͲ
ning? En door wie moeten deze taken worden uitgevoerd? Bij het beantwoorden van deze vragen
zullenmantelzorgerslatenmeewegenhoedetakenverdeeldwordenbijfamilieleden,vrienden,buͲ
renenkennissendiemetzorgverleningtemakenkrijgen.ZienzijalleenvoorbeeldenvanzelfopoffeͲ
ringdoorgeïsoleerdemantelzorgers,danzaldatvoorhende“goingrate”vanmantelzorgzijn.WanͲ
neerzichinhunomgevingookmantelzorgersbevindendiedetakendelenmetanderenuithetnetͲ
werk,professioneleinstantiesenvrijwilligers,danisdekansgrootdatde“goingrate”andersuitvalt:
blijkbaarishetniet“gangbaar”datéénmantelzorgerallesdoet.
Historischeframingrules,tenslotte,latenmensenhuneigensituatievergelijkenmetsituatiesuithet
verleden (2003, 117). Ervaringen die je meekrijgt van je ouders of grootouders, geschiedenislessen
enandereinformatieover‘vroeger’makendatjejeeigensituatieafmeetaanhoedingenerinhet
verledenaantoegingen.InhetonderzoekvanHochschildkomenverschillendevrouwenvoordiede
huishoudelijketakenongelijkverdeeldhaddenmethunman,maardiezichtochgelukkigprijzenmet
detaakverdelingomdatzezichvergelijkenmetdesituatievanhunmoeders,diesomshelemaalniet
werktenofstoptentoenzezwangerwerden.Ookmantelzorgershebbenhistorischeframingrules.Zij
vergelijkenhuneigeninzetbijvoorbeeldmetdetijddatdeverzorgingsstaatnognietofslechtssumͲ
mierontwikkeldwas.Vanhunoudershorenzeverhalenoveropa’sofoma’sdiebijhunkinderenof
kleinkindereninwoondentotzestierven.Dezeinformatieover‘vroeger’vormteendeelvanhetrefeͲ
rentiekaderwaartegenmantelzorgershuneigensituatieafzetten.Huneigentakenzijnbijvoorbeeld
‘nogniets’vergelekenmetde24Ͳuurszorgdiehunoudersofgrootoudersverleenden.
Morele,pragmatischeenhistorischeframingrulesbepalenzodoendewatiemand(vanuitderolals
bijvoorbeeldzoonofdochter)alsplichtziet,enwatiemandals‘gangbaar’beschouwtinrelatietot
anderenentothetverleden.Wellichttenovervloededienthierbijtewordenopgemerktdathetdan
vooral gaat over opvattingen over ‘hoe het zou moeten’. Uit deze opvattingen volgen de feeling
rules: hoe het zou moeten voelen. Afhankelijk van de mate waarin er overeenstemming is tussen
opvattingenenwerkelijkheidoverheersenandereemoties,bijvoorbeeldschuldenschaamte,teleurͲ
stellingenboosheidoftevredenheidengeluk.
5.1.2 Framingrulesenzorgregimes,etniciteitengender
InhaaronderzoeknaardetaakverdelingtussenstellenkoppeltHochschildframingrulesvoornameͲ
lijkaangenderideologieën.OpvattingenovermanͲvrouwverhoudingenzoudendanhetmeestbepaͲ
lend zijn voor de morele, pragmatische en historische framing rules. Het is echter aannemelijk dat
ookandereideologieëninvloeduitoefenenopdeframingrulesdiemensen,inditgevalmantelzorͲ
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gers, hanteren. Voor hen zijn immers niet alleen ideeën over gender belangrijk, maar bijvoorbeeld
ookopvattingenoverdeverantwoordelijkhedenvandefamilieendeoverheid.Tonkensspreektin
ditopzichtvaneen“missinglink”inhetwerkvanHochschild:derelatietussenframingrulesenbreͲ
dere sociale processen (zoals de wisselende invulling van de verzorgingsstaat) blijven onduidelijk
(Tonkens 2012, 200). Tonkens koppelt daarom framing (en feeling) rules aan burgerschapsregimes
(idem, 201). Voortbouwend op Jenson en Philips (2001, 72) bedoelt zij daarmee “the institutional
arrangements, rules and understandings, and power relations that guide and shape current policy
decisions, state expenditures, framing rules, feeling rules and claimsͲmaking by citizens” (Tonkens
2012, 201). Met de introductie van het begrip regime zet Tonkens zo een belangrijke stap richting
eenbrederkaderwaarinframingrulesteplaatsenzijn.Burgerschapsregimesgevenaandatframing
rulesnietalleeneenideologischecomponenthebben,maarookeen“tastbare”,geïnstitutionaliseerͲ
decomponent.Watmenmoreelalsvanzelfsprekendbeschouwt,alsgangbaarervaart(pragmatisch)
of van huis uit heeft meegekregen (historisch), wordt gevoed door de maatschappelijke omgeving
waarin men verkeert. De verzorgingsstaat neemt in Nederland andere vormen aan dan in bijvoorͲ
beeld Italië of GrootͲBrittannië. Welke verantwoordelijkheden worden er bij burgers gelegd? Hoe
makenanderengebruikvandemogelijkhedendiedeverzorgingsstaatbiedt?Enhebbenmensenook
eentijdmeegemaaktwaarindeverzorgingsstaatuitgebreiderof juistnagenoegafwezigwas?Deze
vragenzullenmeespelenbijhetvormenvandeframing(endaarmeeookdefeeling)rules.Omdatin
dithoofdstukmetnameframingrulesrondzorgvanbelangzijn,wordthiergesprokenvanzorgregiͲ
mes:dewijzewaaropmantelzorgersdenkenoverdeverdelingvandeverantwoordelijkhedenvoor
zorgverlening tussen de staat en burgers, en de verwachtingen die dit met zich meebrengt. In dit
hoofdstukwordendaarbijtweezorgregimesonderscheiden:aandeenekanthetgemeenschapsreͲ
gime, met nadruk op zorg uit het eigen netwerk, en aan de andere kant het bureauprofessionele
regime,waardenadrukligtopzorgvanuitdeoverheidenprofessioneleinstanties.
Een mantelzorger die redeneert vanuit het bureauprofessionele zorgregime, zal framing rules hebͲ
ben die hiermee corresponderen. Zij zal uitgaan van de verzorgingsstaat die in Nederland is opgeͲ
bouwd(historisch)envandegrondwettelijkvastgelegdeverantwoordelijkheidvandeoverheidvoor
zorgaanhaarburgers(normatief)enzijzaldaarbijkijkennaardebeschikbaarheidvandoordeoverͲ
heidondersteundezorgarrangementen(pragmatisch).AandeanderekantvanhetspectrumbevinͲ
den zich de mantelzorgers die redeneren vanuit het gemeenschapsregime. Een mantelzorger die
vanuit het gemeenschapsregime vertrekt ziet bijvoorbeeld het geven van zorg als een vanzelfspreͲ
kend onderdeel van de culturele traditie (historisch), vindt dat deze zorg door vrouwen gegeven
dientteworden(normatief)enweegtmeeofdewoonvoorzieningzodanigaantepassenisdatde
zorgontvanger bij de mantelzorger kan intrekken (pragmatisch). Deze historische, pragmatische en
normatieve framing rules bepalen in belangrijke mate wat de mantelzorger als een rechtvaardige
taakverdeling ervaart en in welke mate hij of zij dankbaarheid verwacht van de zorgontvanger: de
framingrulesvormenhetkadervoordefeelingrules.Bijdemeestemantelzorgerszullenelementen
vanbeideregimesterugtevindenzijn.
OpgrondvandevoorgaandehoofdstukkenenookopgrondvanhetwerkvanYerden(2000),kunnen
alwelenkeleverwachtingenwordengeformuleerdtenaanzienvanverschillentussenautochtoneen
migrantenmantelzorgersinhethanterenvanfeelingrulesenframingrules.Metnamekanworden
verwachtdatmigrantenmantelzorgerszichmeerherkenneninhetgemeenschapsregimeenautochͲ
tonenmeerinhetbureauprofessioneleregime.
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Opvattingen over gender die bij Hochschild een belangrijke rol spelen zullen ook in dit hoofdstuk
aandachtkrijgen.Framingrulesontstaannietineenvacuüm,maarineenmaatschappijwaarstrucͲ
turenvangenderonderliggendzijnaanzowelhetgemeenschapsͲalshetbureauprofessioneleregiͲ
me. Het antwoord op de vraag wie zorg dient te verlenen wordt beantwoord vanuit een bepaald
zorgregime,maarditregimeisweerverwevenmetgenderideologieën.VanuitsociologischperspecͲ
tiefdeedClaireUngerson(1987)eenverkennendestudienaardefactorendieeraanbijdragendat
mensenmantelzorggaanverlenen.Zijkwamerachterdatbrederemaatschappelijkestructurenzoals
gender en positie op de arbeidsmarkt inderdaad medebepalend zijn voor hoe de taakverdeling tot
stand komt. Zo bleek dat mantelzorgers vaker vrouw zijn dan man, niet of minder actief op de arͲ
beidsmarktzijnenopvallendvaakvrijgezel.Ungersonweeseropdatdesociaaleconomischepositie
ertoeleidtdatsommigenmeerinaanmerkingkomenomzorgtegevendananderenwanneerdeze
situatie zich binnen een gezin voordoet. Feeling rules en framing rules die betrekking hebben op
(mantel)zorg kunnen zodoende niet los worden gezien van opvattingen die mensen hebben over
genderendaarmeesamenhangenddetaakverdelingtussenmannenenvrouwen.
5.1.3 Misgivingsenemotivedissonance
Hetuitgangspuntvandithoofdstukwasdevraagnaarspanningenenconflicten:waardoorontstaan
ze,enopwelkewijzegaanmantelzorgersermeeom?Deconceptenfeelingrules,framingrulesen
zorgregimeszijngebruiktomdecontextvanopvattingenenemotiesweertegevenwaarmantelzorͲ
gerszichinbevinden.OmbetertekunnenbegrijpenhoevervolgensspanningenenconflictenontͲ
staan,wordtnuingezoomdophetniveauvanhetindividu.Eerderwerdalduidelijkdatmenzichvan
feeling rules bewust wordt op het moment dat er aan “gerommeld” wordt. Hochschild omschrijft
tweemanierenwaaropdat“rommelen”kanplaatsvinden:mensenkunnenbijzichzelfbespeurendat
hunemotiesnietovereenkomenmethoezeverwachthaddenzichtevoelen,ofzijkunneninconflict
komenmetdenormenvananderen.
Inheteerstegevalervarenmensenspanningendiemethuneigenverwachtingentemakenhebben.
Hochschildrefereertaandezespanningmetdetermemotivedissonance:“amomentof‘pinch’,or
discrepancy, between what one does feel and what one wants to feel” (Hochschild 2003, 96). De
discrepantietussenwatjevoeltenwatjedenktdatjezoumoetenvoelenduidtopverschiltussende
beleefdenormendeeigenlijkegevoelens.Mensenzijngeneigd,aldusHochschild,hunervaringenaf
temetenaaneenvaakgeïdealiseerdeverwachting(idem,98).Hochschildmaaktnietexpliciethoede
discrepantietussennormenwerkelijkheidsamenhangtmetframingrules(cognitieveregelsoverwat
gangbaar/wenselijkis).Uitdeverschillendevoorbeeldendiezegeeft(eenquarterbackdiedewedͲ
strijdspanningmist,eenmeisjedatzichuitzelfbeschermingverbiedthaarliefdevooreenjongente
veeltelatenblijken;95Ͳ96)blijktweldatmensenzichbewustzijnvandegangbarenormendezein
eersteinstantieookwelonderschrijven,maardathethengewoonwegnietluktomhunemotiesmet
denorminovereenstemmingtebrengen.Dezepogingomdaadwerkelijkeemotiestelatensporen
met wat men volgens de norm zou moeten voelen, noemt Hochschild emotion work. Hochschild
voertemotivedissonancevoornamelijkaanalsbewijsvoorhetbestaanvanfeelingrules,pogingen
totemotionworkzijn“cluestorulesoffeeling”(98).IndithoofdstukzieikemotivedissonanceechͲ
ter als een aanwijzing dat mensen niet altijd één eenduidige set framing rules hanteren. Blijkbaar
kunnenerverschillendesetsframingrulestegelijkertijdopmenseninwerkenenkunnenzijquaemoͲ
ties,maarookquaovertuigingen,ambivalentzijninhoezijnuwerkelijkdenkenenvoelen.Anders
danHochschildlijkttesuggererenzieikemotivedissonancenietalstekenvaneendiscrepantietusͲ
senhoemensenzichvoelenenhoezezichwillenvoelen,maaralsuitingvanhetzweventussenverͲ
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schillendesetsvanregels.Merton’stheorievanroleͲconflict(1957[1949])kandeabmivalentieten
opzichtevanverschillendeframingenfeelingrulesverduidelijken.Mertongaatervanuitdatmensen
meerdere‘statusposities’bekleden:eenpositieineensociaalsysteemwaaraaneenaantalrechten
enplichtenverbondenzijn.Voorbeeldenvanstatuszijnberoepenalsartsofdocent,maarookeen
positie binnen de familie als moeder, broer of zoon, en “mantelzorger” zou aan het rijtje kunnen
worden toegevoegd. Mensen vervullen altijd meerdere rollen, omdat ze niet één maar meerdere
statusposities bekleden. Mantelzorgers zijn ook moeder, broer, werknemer, modelvliegtuigjesbouͲ
wer of gemeenteraadslid. Deze rollen vragen andere dingen van hen dan wat van hen gevraagd
wordtalsmantelzorger.Despanningdiedoorhetverschilinsocialerollenwordtopgeroepen,noemt
MertoninterͲroleconflict.Inderolvanmantelzorgerzijnmensenmisschienaltruïstisch,behulpzaam
engezeglijk.Inhunfunctiealsgemeenteraadslidwordtermogelijkwelvanhenverwachtdatzeeen
leidinggevenderolopzichnemen,assertiefzijnenallesoverhebbenvoordegoedezaak.Wanneer
eenmantelzorgerzichniettevredenvoeltbijdezorgdiezijverleent,zouditkunnenkomendoordat
andererolleneenandergedragvanhaareisendatintegenspraakismetwatervanhaaralsmantelͲ
zorgerverwachtwordt.
In het tweede geval gaat het om conflicten of spanningen tussen mensen onderling. Hochschild
spreekt dan van misgivings. Misgivings gebeuren op het moment dat iemand iets voor een ander
doetendatzelfalsbuitengewoonbestempeltterwijldeanderdatwatgedaanwordtalsvanzelfspreͲ
kendbeschouwt.Misgivingsvindenplaatsbinnende‘economievandedankbaarheid’:framingrules
geven aan wat we als ‘gangbaar’ beschouwen, maar op het moment dat anderen andere framing
ruleshanteren,hanterenzijookandereopvattingenoverdatgenewaarvoorjedanweldankbaarzou
moetenzijn.Hochschild:“weappreciatemanyactsandobjectsthatwetakeforgranted.Butwefeel
gratefulforwhatseemstousextra”(2003,105).Hochschildnoemthetvoorbeeldvaneenmandie
bloemenvoorzijnvrouwmeebrengt,diedanweereenappeltaartvoorhembakt(idem,109).Beiden
ervarendat alseengiftomdat zenietdagelijksappeltaartenenbloemenuitwisselen,enomdat ze
heterstilzwijgendovereenszijndatbloemenentaartdoordeandergewaardeerdwordenalsiets
extra’s.Misgivingszoudenzijnontstaanwanneereenvanbeidendebloemenofdeappeltaartniet
alsietsextra’szouhebbenbeschouwd.Devrouwzoubijvoorbeeldbloemenhebbenkunnenindelen
bijfantasielozecadeaus.Inditvoorbeeldgaathetomhetuitwisselenvaneentastbaregift,maarveel
“giften”zijn niettastbaar.Dezorgvoorhethuishouden,deopvoedingvandekinderenendezorg
vooreenbejaardemoederzijnvoorbeeldenvannietͲtastbaregiftendiemensenuitwisselen:hetzijn
giften die als zodanig beleefd worden (idem, 105). Als antwoord op een gift verwachten mensen
dankbaarheidindevormvanwarmte,eencomplimentofeenwederdienst.MantelzorgkanookgeͲ
zien worden als onderdeel van de ‘economie van de dankbaarheid’. In hoeverre mantelzorgers de
zorgdiezeverlenenalsgiftzien(enerdusietsvoorterugverwachten),zalafhangenvanhunframing
rules. In ieder geval zijn er conflicten te verwachten op het moment dat er in deze economie iets
scheef trekt. De mantelzorger kan bijvoorbeeld van de zorgontvanger verwachten dat deze op zijn
tijdeenslaatmerkendezorgtewaarderendooreencomplimentjeuittedelen,eenpakstroopwaͲ
felsmeetegevenofdooraantebiedeneensopdekinderentepassen.Blijvendestroopwafelsen
complimentjesjarenlanguit,enwordtdegiftvanmantelzorgjarenlangnietbeantwoord,danzaldit
totspanningenleidenomdatdezorgontvangerdaarmeeeigenlijkzegt:dezorgdieikontvangisvanͲ
zelfsprekend.DematewaarineendergelijkeexpressievandankbaarheidverwachtwordtzalafhanͲ
genvandematewaarindemantelzorgerdezorgalseenvanzelfsprekendeplichtbeschouwt.DegeͲ
lijkeconflictenkunnenzichuiteraardookafspelentussenmantelzorgerenomgeving(broersenzusͲ
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sendieniet bijdragenaandezorglatennaomdemantelzorgermetwaarderingte compenseren).
Ooktussenmantelzorgerenoverheidzijnconflictenvoorstelbaar,bijvoorbeeldwanneerdemantelͲ
zorger het vanzelfsprekend vindt dat de overheid diensten beschikbaar stelt waarvoor de zorgontͲ
vangernietinaanmerkingblijkttekomen.Merton’sroltheoriebiedtwederomeenverdereverheldeͲ
ring van het begrip misgivings. Zoals eerder aangegeven zijn aan iedere status die mensen kunnen
bekledenrollenverbonden:patronenvanverwachtegedragingendiehorenbijdestatus.Conflicten
metdeomgevingvandemantelzorgerontstaanophetmomentdaterverschillendeverwachtingen
zijnoverhoeiemandzichinzijnofhaar‘rol’zoumoetengedragen(Merton1957[1949],369Ͳ370).
ToegepastopmantelzorgishetvoorstelbaardatdemantelzorgerzijnofhaarrolopvatalssteunpiͲ
laarenpraatpaal,terwijldezorgontvangereenandereinvullingaanderolgeeft,bijvoorbeelddievan
huishoudelijkehulpenchauffeur.Een dergelijkconflictoverdevraagwatbinneneenbepaalderol
gepastis,noemtMertonintraͲroleconflict.HetisduidelijkdateendergelijkverschilinrolverwachͲ
tingtotspanningenkanleiden.
5.1.4 Samenvattingenschema
InditonderzoekgebruikikdeconceptendieHochschildaanreiktomhetprocesteonderzoekendat
totspanningenleidttussenmantelzorgersenhunomgeving.Framingrulesvormendebouwstenen
van het zorgregime van de mantelzorger. Dit betekent dat de historische, morele en pragmatische
framingrulesbepalenofmantelzorgersindetaakverdelingmeervanzichzelfenhetinformelenetͲ
werkverwachten(gemeenschapsregime)ofvandeoverheidenprofessioneleinstanties(bureauproͲ
fessionele regime). Daarnaast heeft het referentiekader van framing rules een emotionele compoͲ
nent(feelingrules),diebepaalthoemensenzichovereenbepaaldesituatiezoudenmoetenvoelen.
Mantelzorgerskunnenopeenaantalmanierenmetspanningenofconflictentemakenkrijgen.Inde
eerste plaats kan de mantelzorger in de war raken van de verschillende eisen die vanuit andere
maatschappelijkecontextenaanhemofhaargesteldworden,endietegenstrijdigkunnenzijnmetde
rol van mantelzorger (emotive dissonance, interͲrole conflict). Daarnaast kunnen er misverstanden
(misgivings) ontstaan tussen de mantelzorger en diens omgeving over de invulling van de mantelͲ
zorg.Onderwerpvandiscussieisdandeaardvandezorgdiegeleverdwordtdoordemantelzorgerof
dooranderepotentiëlezorgverleners.AlsgevolgdaarvankaneronenigheidontstaanoverdeinvulͲ
lingvandemantelzorgofovertaakverdeling.IndithoofdstukwordtdevraaggesteldvanwelkestraͲ
tegieënmantelzorgersgebruikmakenommetspanningenomtegaan.DeconceptenvanHochschild
vormenzodoendehetanalytischkaderwaarbinnenantwoordwordtgezochtopdevragen:
x
x
x

Welkezorgopvattingenhebbenautochtoneenmigrantenmantelzorgers?
WelkespanningenofconflictenontstaaneropbasisvandezorgopvattingenvanmantelzorͲ
gersenhunomgeving?
OpwelkewijzegaanautochtoneenmigrantenmantelzorgersommetdespanningenenconͲ
flictendieontstaan?

TerondersteuningvanhetgebruikvanhetbegrippenkadergeeftFiguur5.1eenschematischeweerͲ
gavevandewijzewaaropdeconceptenvanHochschildwordengehanteerdominzichttekrijgenin
hetprocesvanontstaanvanenomgaanmetspanningen.
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Omantwoordtekrijgenopdevraagnaardeconflictenwaarmantelzorgersmeetemakenkrijgenen
de manier waarop zij met deze spanningen omgaan is empirisch onderzoek uitgevoerd. Via interͲ
viewsmetmantelzorgersmetverschillendeetnischeachtergrondenisgeprobeerdinzichtteverkrijͲ
geninhetontstaanenhanterenvanconflicten.Hieronderwordteenomschrijvinggegevenvande
kenmerkenvandegeïnterviewdemantelzorgers,gevolgddooreenomschrijvingvandewerkwijze.
5.2.1 Respondenten
VoorditonderzoekwerdendiepteͲinterviewsgehoudenmet34mantelzorgers;15Turken,drieSuͲ
ryoye en 16 autochtone Nederlanders. De respondenten zijn in de meeste gevallen benaderd via
migrantenorganisaties,Alzheimercafés,thuiszorgorganisaties,deStichtingInformeleZorgenelkaars
netwerk.SommigenhaddenviaeeninternetpanelvandegemeenteaangegevendatzijwildenmeeͲ
werkenaanvervolgonderzoeknaarmantelzorgenkwamenzoinditdeelonderzoekterecht.
5.2.2 Interviews
De interviews hadden een semigestructureerde vorm waarbij een aantal vaste onderwerpen werd
doorlopen, namelijk de zorggeschiedenis, de taakverdeling, keuzes ten aanzien van professionele
zorgenverwachtingenvoordetoekomst.Deinterviewsnamendoorgaanstussende45en90minuͲ
teninbeslagenwerdenafgenomenbijderespondententhuis,ineenbuurthuis(driegevallen)ofop
deUniversiteitTwente(tweegevallen).Deinterviewswerdenopgenomenendaarnauitgeschreven,
behalveintweegevallenwaarinderespondent nietwenste tewordenopgenomeneneraantekeͲ
ningenwerdengemaakttijdenshetinterview.AlleinterviewszijninhetNederlandsafgenomendoor
deonderzoeker,behalveinééngevalwaareen(Turkse)tolkaanwezigwas.Inéénandergevalwerd
hetinterviewweliswaarinhetNederlandsafgenomen,maarwaseenautochtoneNederlandsethuisͲ
zorgmedewerksteraanwezigomdeantwoordenvandeSuryoyerespondentteverhelderenentoete
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lichten. De meeste respondenten gaven aan dat ze er geen problemen mee hadden om met hun
eigennaaminhetonderzoekvoortekomen,maaromdeanonimiteitvanalledeelnemerstegaranͲ
derenisuiteindelijkvooriedererespondenteenaliasgebruikt.Afhankelijkvanoferinhetinterview
getutoyeerdwerdiservooreenvoorͲdanwelachternaamgekozen.
5.2.3 Verwerkingenanalysevandeuitgeschreveninterviews
Deuitwerkingenanalysevandeuitgeschreveninterviewsomvattevierstappen.Deeerstestapvan
deanalysewaseenopenlezingvandeuitgeschreveninterviews.Hetdoelvandezeeerstelezingwas
eenglobaalbeeldtekrijgenvandewijzewaaropmantelzorgershunzorgopvattingenformuleren,de
matewaarinderespondentenmetspanningenofconflictentemakenkrijgeneneeneersteindruk
vandestrategieëndiezijhanterenommetdezespanningenomtegaan.TijdensdezestapiserbeͲ
wust afgezien van een vergelijking tussen migranten en autochtonen om te voorkomen dat er bij
voorbaatvanuitzouwordengegaandatzichtussendezegroepenverschillenvoordoen.UitdeeerͲ
stelezingbleekalsneldatdemeesterespondenteneerderhaddennagedachtoverdevraagwieer
voorwelketaakverantwoordelijkwas:hetinformelenetwerkvanfamilieenvrienden,ofprofessioͲ
nele zorg. Maar ook als zij hiervan geen duidelijk beeld hadden, werd uit de wijze waarop ze over
mantelzorgentaakverdelingsprakenveelduidelijkoverhunopvattingen.Iklettedaarbijspecifiekop
de‘eerstevijfminuten’vanhetinterview.Opdeopenvraaghoementotdemantelzorggekomen
wasvolgdenantwoordenals‘toenmijnmoederziekwerd,vondikhetmijnplichtomvoorhaarte
zorgen’,‘omdatikweethoeheterinverzorgingshuizenaantoegaat,wildeikmijnvaderthuishouͲ
den’,of‘ikbenvanmijnbroersenzussendegenediezichhetmeestverantwoordelijkvoelt’.GeduͲ
rendedezeeersteminutengavenveelrespondentenaleenvoorschotopwathetthema(eninsomͲ
migegevallendeagenda)vanhunverhaalzougaanworden.Sommigenbegonnenbijvoorbeeldmet
hetopnoemenvandeaandoeningenvanhunzorgontvangerendedoktersbezoekendiezijdaarom
moestenafleggen.Anderensprakenmeteenoverhunfrustrerendeervaringenmetzorgorganisaties,
ofhuneigenervaringmethetwonenmetofzorgenvooriemanddieernstigziekis.Bij24vande34
respondentenkwamenspanningenen/ofconflictentersprake.Opbasisvandeeersteglobalelezing
tekendezicheenonderscheidaftussenmantelzorgersdiezochtennaareenoplossingommetspanͲ
ningenomtegaan(doorhetgesprekaantegaan,eenklachtintedienen,etc.)enmantelzorgersdie
despanningenontwekenofontliepen(doorbijvoorbeeldruziestevermijdenofmindervaakbijde
zorgontvangerlangstegaan).
Tijdensdetweedestapvandeanalysezijndeinterviewsgecodeerd,waarbijdeconceptenvanHochͲ
schildalsuitgangspuntzijngenomen.Hetdoelvandecoderingisnietgeweestomdeinterviewste
kwantificerenvoorstatistischonderzoek,maarompermantelzorgervasttekunnenstellenmetwelk
regimedezezichidentificeertenmetwelkconflictofwelkespanninghijofzijtemakenkrijgt.DaarͲ
naastisdecoderinggebruiktomtoteentypologievanstrategieëntekomen,entezoekennaarverͲ
banden tussen strategie, conflict en regime en te bezien of er sprake is van etnische verschillen in
deze verbanden. Uitspraken waaruit bleek dat de mantelzorger de eigen situatie vergelijkt met die
vananderen,methetverledenofmetdebeschikbaremogelijkhedenenmiddelenzijngecodeerdals
morele, historische en pragmatische framing rules. Uitspraken waaruit emotionele waardering van
de situatie bleek (bijvoorbeeld tevredenheid, schuld, schaamte, teleurstelling) zijn gecodeerd als
feelingrule.DiscrepantiestussendeeigenframingenfeelingrulesendievaniemanduitdeomgeͲ
vingzijngecodeerdalsmisgiving.ZoalsmeneerYavuz,dieteleurgesteldwasomdathijvonddatzijn
kinderenzichtedrukmaaktenomhunbaanenzichnietgenoeginspandenomhemtehelpenbijde
zorg voor zijn vrouw: “ik had van hen iets meer verwacht eigenlijk”. Discrepanties tussen de eigen
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framingenfeelingrulesendesituatiezijngecodeerdalsemotivedissonance.EenvoorbeeldismeͲ
neer Özcan die zijn handen vol heeft aan de zorg voor zijn volwassen zoon en zijn vader en graag
meer vrije tijd zou willen, maar dit voor zichzelf niet goed durft te bekennen: “ik zie eigenlijk voor
mezelf geen andere uitweg. Ik zou er zelfs problemen mee hebben als ik minder zou gaan doen”.
Vervolgensisalleswatals“copingͲstrategie”aangemerktkanworden,gecodeerdalsstrategie.Een
voorbeeldisFeyza,diedezorgvoorhaarmoedertezwaarvondwordenendaaromonaangekondigd
opvakantieging.DaarnawasvooriedereenduidelijkdatdezorglasttezwaarwerdenwerddetaakͲ
verdelingbespreekbaar:“Toenhebikmethaaraantafelgezetenenikzei:jeziethetookaanmij,ik
redhetgewoonniet.”OfmeneerdeBoer,diehetnieteenswasmetdemanierwaaropdethuiszorg
dezorg uitvoerde,maarbeslootzicherbijneerteleggen:“Je moetjeerwelbijneerleggen.Ofje
accepteertdehulp,ofniet,enerisgeenandereuitwegdanaccepteren.”
Tijdensdederdestapisopbasisvandeframingrulesvooriederemantelzorgerbepaaldofdezezich
meermethetgemeenschapsregimeofhetbureauprofessioneleregimeidentificeert.DaarbijisuitgeͲ
gaanvaneen“ideaaltypische”voorstellingvandezetweeregimes,waarbijaanelkregimeeenaantal
ideologische en praktische kenmerken is toegekend. Op basis van de uitspraken die mantelzorgers
dedenenkeuzesdiezijgemaakthaddenzijnzijingedeeldbijhetgemeenschapsregimedanwelhet
bureauprofessioneleregime.Tabel5.1geeftweerwelkekenmerkenaanderegimeszijntoegekend.

Gemeenschapsregime
ZorgwordtvooralgezienalsplichtvandemanͲ
telzorgert.a.v.hulpvraagzorgontvanger
Inschakelenprofessionelezorg:paswanneer
mantelzorgechtnietmeermogelijkis,zorgontͲ
vangerheeftbijvoorbeeldspecialistischemediͲ
schehulpnodig
Taken:mantelzorgerisbereidzeerveeltedoen:
huishoudelijkwerk,begeleiding,lichamelijke
verzorging

BereidbaanoptegevenofmindertegaanwerͲ
ken
Destaatvangtopwaarmantelzorgfaalt
Bereidzorgontvangerinhuistenemen


Tabel5.1
Kenmerkenregimes
Bureauprofessioneleregime
ZorgvooralgezienalsrechtvandezorgontvanͲ
gert.a.v.deoverheid
Inschakelenprofessionelezorg:zosnelmogelijk

Taken:mantelzorgerismaarbeperktbereidom
zelfdingentedoen,zietmantelzorgvooralgeͲ
zelschaphoudenenbegeleidenenwilvooranͲ
derezaken(huishouden,lichamelijkeverzorging)
professionelehulp
Nietbereidbaanoptegevenofmindertegaan
werken
Mantelzorgvangtopwaardestaatfaalt
Nietbereidzorgontvangerinhuistenemen

Mantelzorgers die in het gemeenschapsregime zijn ingedeeld, deden bijvoorbeeld de volgende uitͲ
spraken:
Ja,steljevooralseenvanbeidenernietmeeris,dandenkik,dathebikaltijdzoinmijnachͲ
terhoofd,datikeenvanbeiden,wiedanook,welinhuisneem.(Selcan,Turks,35)
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Ikleefenikbestadankzijdezemensen.Alsikzestigzouzijn,zouikhetnogsteedsdoen.Ik
kandatnietopeenweegschaalzetten,van:mijnzinweegtzwaarder,ofmijndingenwegen
zwaarder.Nee,absoluutniet.(Emre,Turks40),
Mantelzorgersdieinhetbureauprofessioneleregimezijningedeeld,dedenbijvoorbeelddevolgende
uitspraken:
Ikga[mijnman]welopzoeken,maaralshetheelergisnietmeeriederedag.Maarikganiet
mee[naarhetverzorgingstehuis].Tegendietijddenkik,datikmijnportiehebgehad.Ikwil
ooknogmoedervanmijnkinderenzijn,gastvrij,enmijnlevenisnogniethelemaalop.Ikga
niettothetuiterste.(Misty,Nederlands,69)
De verpleging is goed en de artsen betrokken, maar het systeem is niet berekend om met
multiͲproblempatiëntenomtegaan.DatbetekentdatereengatontstaattijdensdeopnaͲ
mesdaartussen.Alsmantelzorgerwordjedaarknettergekvan.(Pieter,Nederlands,48)
Daarnaastzijnervierpartijenonderscheidenwaarmeedemantelzorgerspanningenofconflictenkan
hebben:iemanduithetinformelenetwerk(defamilie),metdezorgontvanger,metdeprofessionele
zorgofdeoverheid,enmeteenwerkgever.TenslotteisopbasisvanalleuitsprakenoverconflictͲ
hanteringeentypologievanstrategieënopgesteld.Ineersteinstantieisdaarbijdevraaggesteldof
mantelzorgersopzoekgingennaaroplossingen“hierennu”,dusopdekortetermijn,ofoplossingen
opdelangetermijn.DaarnaastisgekekenofmantelzorgersnaaraanleidingvandespanningenbesloͲ
ten om de relatie met degene met wie zij in conflict waren (familie, zorgontvanger, professionele
zorg/overheidofwerkgever)instandtehouden,ofdespanningenertoeleiddendatzijzochtennaar
manieren om zich uit deze relatie los te maken. Zo zijn als het ware twee assen ontstaan, en vier
typen strategie: onderhandelen, verduren, verminderen en terugtrekken. Deze typologie wordt elͲ
dersindithoofdstuknognadertoegelicht.Figuur5.2geeftdetypologieschematischweer.


ͷǤʹ

´

TijdensdevierdestapisvanuitdetypologievanstrategieëngekekennaardekenmerkenvanderesͲ
pondentendieeenbepaaldestrategiehanteren.Hetgaatdanomhetzorgregimedatdeopvattingen
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vanrespondentenkenmerktenhetsoortconflictwaarmeezijtemakenkrijgen.Zoisgeprobeerdom
tekomentoteenbeterbegripvandesamenhangtussendegekozenstrategie,hetsoortconflicten
hetsoortregime.UiteraardisbijdezestapgekekennaarverschillentussenautochtoneenmigranͲ
tenmantelzorgers.
Decoderingvandeinterviewsendetoepassingvandetypologieënzijnintersubjectiefvastgesteld.

5.3

Resultaten

Indezeparagraafwordenderesultatenvandeinterviewsgepresenteerd.Allereerstwordtdevraag
beantwoord met welke spanningen of conflicten mantelzorgers te maken krijgen. Daarna worden
aandehandvanviercasestudiesdestrategieënbesprokenwaarmantelzorgersgebruikvanmaken
ommetdespanningenomtegaan.Vanuitdezetypologievanstrategiewordtvervolgensbekekenof
ereenverbandistussenhettypestrategiedatmantelzorgershanteren,deconflictenofspanningen
waarzemeetemakenkrijgenendezorgopvattingendiezehebben.DaarbijzalsteedsdevraaggeͲ
steldwordenofdezeverbandensamenhangvertonenmetetnischeachtergrond.
5.3.1 Spanningenenconflicten
Uit de interviews tekenen zich vier partijen af waar mantelzorgers mee in conflict kunnen komen:
familieleden,dezorgontvanger,professionalsofdeoverheidenwerkgevers.Hieronderomschrijfik
hoe de spanningen of conflicten met deze partijen tot stand komen en welke rol zorgopvattingen
daarbijspelen.Tabel5.2geefteenschematischoverzichtvandepartijenendevormdiedespanninͲ
genkunnenaannemen.

Spanningenofconflictentussenmantelzorgereninformeelnetwerk(indemeestegevallenfamilieͲ
leden)kunnenindeeersteplaatsontstaandoordeonwilvananderenuithetnetwerkomtehelpen.
Mantelzorgersdievoorhunouderszorgendoenvergeefseenberoepopbroersenzussenomookde
handenuitdemouwentesteken.Demotivatievande“zorgonttrekkers”verschilt.PraktischearguͲ
mentenzoalsgeografischeafstandofwerkverplichtingenspelenmee,oferwordtbeargumenteerd
datdezorgontvangerwelvoldoendezorgkrijgtendatextrahulpnietnodigis.Implicietonderliggend
aandergelijkebotsingoverdetaakverdelingzijnbotsendezorgregimes.Familieledendiehuneigen
werkenbezighedenprioriteitgevenbovenhetverlenenvanmantelzorggevenhiermeeeigenlijkaan
dat zij zich niet vanuit hun familieͲzijn verplicht voelen om zorg te geven. In ieder geval gaat het
plichtsbesef niet zo ver dat zij daarvoor hun leven anders in willen richten. De impliciete (en soms
expliciete)boodschapaandemantelzorgerisdatwanneerdezehetniettrekt,erhulpvanbuitenaf
kanwordeningeschakeld.
Eentweedeoorzaakvoorspanningenishetgevoelvandemantelzorgerovervraagdtewordendoor
dezorgontvangerofdefamilie.Dezemantelzorgersvindenfamiliezorgbelangrijk,enookhunomgeͲ
vinghechtaaninformelezorg.OverwelkeeisenervervolgensaanmantelzorggesteldmogenworͲ
denverschillenechterdemeningen,waarbijhetinformelenetwerkhogereeisensteltdandemanͲ
telzorgerwilwaarmaken.Hetfeitdatdemantelzorgervrouwis,oudstekind,nietͲwerkendofalleenͲ
staand wordt vooral binnen migrantengezinnen soms aangevoerd om het feit dat alle zorg bij één
persoonterechtkomttelegitimeren.DemantelzorgerskrijgendaardoorhetideedatergeenrekeͲ
ningwordtgehoudenmetwatzijaankunnenofbereidzijntedoen.Zijvindendateroverhungrens
vanhetredelijkegegaanwordtenzijnnietbereidomvoordefamiliezorgzomaarallesopzijtezetͲ
ten.Dezemantelzorgerszoudengetypeerdkunnenwordenals“gemeenschapsregimeͲlight”:familieͲ
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zorgiswaardevol,maargaatnietbovenallesenhoeftnietdeverantwoordelijkheidvanéénpersoon
tezijn.

Spanningen tussen mantelzorger en zorgontvanger kunnen ontstaan wanneer de mantelzorger
framingrulesenfeelingrulesheeftdiebijhetbureauprofessioneleregimehoren,terwijldezorgontͲ
vanger vanuit het gemeenschapsregime denkt. De mantelzorger wordt dan gevraagd taken te verͲ
richtendiehijofzijlieverzouuitbestedenaandethuiszorg.MantelzorgersdiedetaakverdelingwilͲ
lenaankaartenbijdezorgontvangerkunnentehorenkrijgendatzijnietaanhunplichtalszoonof
dochter willen voldoen. De weerstand van de zorgontvanger wordt echter niet altijd geframed in
termenvanhetgemeenschapsregime.Ookonbekendheidmetprofessionelehulp,incombinatiemet
vertrouwdheidmetdemantelzorger,kanaarzelingenoproepenbijdezorgontvanger.BinnenmigranͲ
tengemeenschappen kan angst voor roddel meespelen: verschillende mantelzorgers met een miͲ
grantenachtergrondgevenaandathunzorgontvangerzichzorgenmaaktoverdereactievandebuͲ
renwanneererthuiszorgingeschakeldwordt.
Ookdeomgekeerdesituatiekanvoorspanningenzorgen:demantelzorgerredeneertvanuithetgeͲ
meenschapsregimeenzouhetliefstzelfzoveelmogelijkzorggeven,terwijldezorgontvangerliever
professionelehulpinschakelt.Bijéén(Turkse)respondentwasdithetgeval.Dezorgontvanger(moeͲ
dervanderespondent)hadzelfzorggegevenaan háármoeder,ervarenhoezwaarditkanzijnen
wilde haar dochter deze beslommeringen besparen. Dit tot teleurstelling van de dochter, die een
grotebereidheidhadtotverregaandezorg.
Eenverstoorderelatiemetdezorgontvangerdiealdateertvanvoordemantelzorgactueelwerd,is
een derde voorkomende oorzaak van conflict. Wanneer de mantelzorger tijdens zijn of haar jeugd
geengoedebandhadmetdeouderswerktditdoorindevolwassenrelatie.Binneneendergelijke
verstoorderelatievoeltdemantelzorgerzichalgauwovervraagdenwordtereenberoepgedaanop
eenplichtsbesefdateigenlijknietofnauwelijksaanwezigis.
OnderdedoormijonderzochtemantelzorgerskomenspanningenofconflictenmetdezorgontvanͲ
gervakervoorbijmantelzorgersmeteenmigrantenachtergrond.
Ȁ
Spanningenofconflictentenaanzienvandeprofessionelezorgofdeoverheidkomenvoornamelijk
voorbijmantelzorgersdievanuithetbureauprofessioneleregime.Spanningenontstaanwanneerde
zorgdiehunzorgontvangervanuitprofessioneleinstantiesontvangtinhunogentekortschiet.ManͲ
telzorgersvertellenoverdemoeitediezehebben(gehad)omzorgteregelendieafdoendeenvan
goedekwaliteitis,endiegegevenwordtdoorprofessionalsmethartvoordezaak.Vaakvindenzede
geleverdezorgvanmatigekwaliteit,onvoldoendequaurenofdeprofessionalsteafstandelijk.Met
nameoverdehoeveelheidzorgontstaanspanningenmetdeoverheid.BijdegemeentekrijgenmanͲ
telzorgerstehorendathunzorgontvangerinurengekortwordt.DemantelzorgersmakenzichzorͲ
gen over de zorgontvanger, maar ook over zichzelf: wanneer er bijvoorbeeld gekort wordt op de
dagbesteding van de zorgontvanger betekent dit een extra belasting voor de mantelzorger. Voor
mantelzorgers met een migrantenachtergrond speelt mee dat zij bij het regelen van professionele
hulpdikwijlsopzoekzijnnaarzorgdiezichaanpastaandeculturelewensenvandezorgontvanger.
Niet zelden komen ze dan uit bij thuiszorg die zich speciaal richt op migranten. Bijna even zo vaak
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klagendemantelzorgersechteroverdeslechteadministratievoeringentwijfelachtigebetrouwbaarͲ
heidvandezeorganisaties.
Het komt echterookvoordatspanningenjuistontstaanomdat anderen (meestalde professionele
zorg)demantelzorgertakenuithandenneemtdiedemantelzorgerlieverzelfhaduitgevoerd,maar
nietlangerkanopbrengen.Demantelzorgerisdandoordesituatiegedwongenprofessionelezorgin
teschakelen,maarstaatdaarquaopvattingeneigenlijknietachter.SchuldgevoelkandanmeespeͲ
len,maarookhetgevoelcontroleoverdesituatieteverliezen.Demantelzorgerverleendedezorg
opgeheeleigenwijzeenmoet zichnuaanpassenaande professionaldieweereigenideeënmeeͲ
brengtoverhoedezorghetbestekanwordenuitgevoerd.

Wanneerdemantelzorgeenaanzienlijkbeslaglegtopdemantelzorgerkanditdoorwerkeninzijnof
haarprestatiesopdewerkvloer.Tweemantelzorgersgavenaandatzijhierdoorinconflictkwamen
methunwerkgever.Zijervoerenvanhunwerkgevermaarweinigbegripvoorhunsituatie.DewerkͲ
geverleekbijvoorbeeldalleenteziendatzijsomsafwezigwaren,terwijlzehunbestdedendemanͲ
telzorgzoweinigmogelijkinvloedtelatenhebbenophunwerk.Ofhetbleeknietmogelijkomover
meerflexibelewerktijdentepraten.
Tabel5.2


Naam

1,2 Echtpaar
Gerritsen

Etnische Zorgontvanger
achtergrond
NL
(Schoon)vader

Regime

Conflict:partij

BPR

Familie

3

Femmy

NL

Moeder

GR/BPR

Familie

4

Anne

NL

Echtgenoot,
zoon

GR

Familie

5

Misty

NL

Echtgenoot

BPR

Familie

6

Susan

NL

ExͲpartner

BPR

Zorgontvanger

7

Gerdien

NL

Cliënten

BPR

Zorgontvanger

8

Pim

NL

Dochter

BPR

9

Ria

NL

Dochter

BPR

Professionele
zorg/overheid
Professionele
zorg

Overzichtvanconflicten
Conflict:omschrijving
ZusenvaderwillenthuisͲ
verpleging,gesteund
doorthuiszorgmedeͲ
werkster
Zusnietbereidom(groͲ
ter)aandeelindezorgte
leveren
Broersnietbereidom
aandeelindezorgte
leveren
Dochtergeenvertrouwen
ininschattingzorgsituatie
mantelzorger
Zorgontvangersteltzich
veeleisendop
Zorgontvangersteltzich
veeleisendop,geen
waarderingvoorgeleverͲ
dezorg
OntevredenovergeleͲ
verdezorg
OntevredenovergeleͲ
verdezorg
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10

Henk

NL

Pleegdochter,
2zussen

BPR

11

NL

Echtgenote

GR

12

Dhr.De
Boer
Pieter

NL

Moeder,broer,
zus,zoon

BPR

Professionele
zorg/overheid
Zorgontvanger
(zus)
Professionele
zorg/overheid
Werkgever

13

Gaye

T

Zoon

BPR

Familie

14

Ilkay

T

Moeder,vrienͲ
den

BPR

Familie

Zorgontvanger
(moeder)
15

Dhr.
Yavuz

T

Echtgenote

GR/BPR

Familie

16

Feyza

T

Moeder

BPR

Zorgontvanger

17

Hazal

T

Vader

BPR

Zorgontvanger

18

Dhr.
Özcan

T

Zoon,vader

GR

Zorgontvanger
(vader)

19

Gülay

T

Moeder

GR

Zorgontvanger

20

Emine

T

Ouders

GR

Professionele
zorg/overheid

21

Selcan

T

Ouders

GR

Professionele
zorg/overheid

22

Yildez

S

Moeder

BPR

Zorgontvanger
Werkgever

23

Mirjam

S

Schoonmoeder

GR

Zorgontvanger

24

Mevr.
Aksu

S

Zoon,dochter

GR

Professionele
zorg/overheid

80

OntevredenovergeleͲ
verdezorg
Zorgontvangersteltzich
veeleisendop
OntevredenovergeleͲ
verdezorg
Geenbegripwerkgever
voorsituatiemantelzorͲ
ger
Moedergeenbegripvoor
situatieennietbereidom
aandeelindezorgte
leveren
Geenovereenstemming
binnennetwerkover
taakverdeling.
Zorgontvangersteltzich
veeleisendop
Dochternietbereidom
(groter)aandeelinzorgte
leveren
Zorgontvangerwilgeen
professionelezorg
Zorgontvangerwilgeen
professionelezorg
Zorgontvangersteltzich
veeleisendop,wilgeen
professionelezorg
Moeder(BPR)wilprofesͲ
sionelezorg,mantelzorͲ
gerlieverinformelezorg
OntevredenoverprofesͲ
sionelezorg(slechte
administratie,onenigheid
oververgoeding)
OntevredenoverprofesͲ
sionelezorg:geenaanͲ
dachtvoorcultureleachͲ
tergrond
Zorgontvangersteltzich
veeleisendop
Geenbegripvoorsituatie
mantelzorger
Zorgontvangersteltzich
veeleisendop
GeenbegripprofessioneͲ
lezorgvoorwenskinͲ
derenthuisteverplegen
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5.3.2 Viertypenstrategie
Opbasisvandeinterviewszijnviertypenstrategieënteonderscheidendiemantelzorgersgebruiken
ommetconflictenofspanningenomtegaan:
x
x
x
x

onderhandelenmetanderepartijen,
verdurenvandesituatie,
verminderenvandeeigeninspanningenen
terugtrekkenuitdezorgsituatie.

Inheteerstegeval(onderhandelen)probeertdemantelzorgeractieftebereikendatdetaakverdeͲ
ling verandert. De mantelzorger kan bijvoorbeeld proberen anderen er van te overtuigen dat het
inschakelenvanprofessionelehulpwenselijkisofanderenuithetnetwerkaansprekenophunverͲ
antwoordelijkheidomzorgtegeven.Inhettweedegeval(verduren)besluitdemantelzorgeromzich
neerteleggenbijeenallesbehalvebevredigendesituatie.Demantelzorgeraccepteertdesituatieals
onveranderbaar en blijft de verlangde zorg geven. In het derde geval (verminderen) reduceert de
mantelzorger(vaakgeleidelijkaan)de eigeninspanningen.Dagelijksbezoek wordtbijvoorbeeld teͲ
ruggebracht naarwekelijksbezoek. In hetvierdeenlaatstegeval(terugtrekken)besluitde mantelͲ
zorgeromhelemaalgeenzorgmeerteverlenen.Ditiseenstrategiedievoorkomtin“extreme”geͲ
vallen, bijvoorbeeld als de onderlinge verhoudingen met de zorgontvanger ernstig verstoord zijn
geraakt of de mantelzorger overspannen is geraakt. Tabel 5.3 geeft een overzicht van de etnische
achtergrond,relatietotdezorgontvanger,zorgregime,conflictenstrategie.
Tabel5.3


Naam

1&2
3
4

Echtpaar
Gerritsen
Femmy
Anne

5
6
7
8

Misty
Susan
Gerdien
Pim

9
10

Etnischeachtergrond,relatietotzorgontvanger,zorgregime,conflictenstrategie.
EtnischeachͲ
tergrond
NL

Zorgontvanger

Regime

Conflict

Strategie

(Schoon)vader

BPR

Familie

Terugtrekken

GR/BPR
GR

Familie
Familie

Onderhandelen
Verduren

NL
NL
NL
NL

Moeder
Echtgenoot,
zoon
Echtgenoot
ExͲpartner
Cliënten
Dochter

BPR
BPR
BPR
BPR

Onderhandelen
Terugtrekken
Terugtrekken
Onderhandelen

Ria

NL

Dochter

BPR

Henk

NL

Pleegdochter,
2zussen

BPR

Terugtrekken

NL
NL

NL

Echtgenote

GR

12

Dhr.De
Boer
Pieter

NL

BPR

13

Gaye

T

Moeder,broer,
zus,zoon
Zoon

Dochter
Zorgontvanger
Zorgontvanger
Professionele
zorg/overheid
Professionele
zorg
Professionele
zorg/overheid
Zorgontvanger
(zus)
Professionele
zorg/overheid
Werkgever

BPR

Familie

11

Onderhandelen
Onderhandelen
Verduren
Verduren
Verminderen
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14

Ilkay

T

Moeder,vrienͲ
den

BPR

15
16
17
18

Dhr.Yavuz
Feyza
Hazal
Dhr.Özcan

T
T
T
T

Vrouw
Moeder
Vader
Zoon,vader

GR/BPR
BPR
BPR
GR

19
20

Gülay
Emine

T
T

Moeder
Ouders

GR
GR

21

Selcan

T

Ouders

GR

22

Yildez

S

Moeder

BPR

23
24

Mirjam
Mevr.Aksu

S
S

Schoonmoeder
Zoon,dochter

GR
GR

Familie

Zorgontvanger
(moeder)
Familie
Zorgontvanger
Zorgontvanger
Zorgontvanger
(vader)
Zorgontvanger
Professionele
zorg/overheid
Professionele
zorg/overheid
Zorgontvanger
Werkgever
Zorgontvanger
Professionele
zorg/overheid

Verminderen

Verduren
Terugtrekken
Verminderen
Verduren
Verduren
Onderhandelen
Onderhandelen
Verduren
Onderhandelen
Onderhandelen


Indezeparagraafwordendevierstrategieënaandehandvancasussenbesprokenenverduidelijkt.
Iederecasusfungeertalseenvoorbeeldenbestaatuiteenomschrijvingvandesituatie,gevolgddoor
eenanalytischeduidingvandecasusindetermenvanhethierbovengepresenteerde,opHochschild
gebaseerdeconceptueleschema.
Opbasisvandeviercasussenwordtvervolgenseenanalysegemaaktvandevierstrategieën:inwelͲ
kecontextishetaannemelijkdatiemandvooreenbepaaldestrategiekiest?Hoehangtdegekozen
strategiesamenmethetsoortconflictendeeigenopvattingenvandemantelzorger?

5.4

Casussen

5.4.1 Onderhandelen:decasusPim
Pim,eenNederlandsemanvanbeginzestig,verteltoverdevelestrubbelingendiehijervarenheeft
inzijnzoektochtnaarpassendehulpvoorzijnjongvolwassendochter,enigkind,dieautismeheeft.
Zijn vrouw en hij zijn, toen werd vastgesteld dat zijn dochter autisme heeft, beiden parttime gaan
werken zodat ze meer tijd overhouden voor hun “zoektocht naar expertise”. Deze zoektocht heeft
hemallangstallozeinstellingenenorganisatiesgeleid.HetCIZ(CentrumIndicatiestellingZorg),WaͲ
jong,degemeente,deNVA(NederlandseVerenigingvoorAutisme),meerdereparticulierezorginstelͲ
lingen,coaches,begeleiders,managers–Pimheeftzeallemaalgesproken.Pimheeftzichdekennis
overhetziektebeeldeigengemaakt,trainingengevolgdenzichuitgebreidopdehoogtelatenbrenͲ
genvandemogelijkhedenvoorondersteuning.Hijheeftzichvastvoorgenomenomervoortezorgen
dat zijn dochter zo zelfstandig mogelijk kan leven en dat zij na zijn dood – die hij, Bourgondiër en
fervent sigaarroker, vroeger verwacht dan de gemiddelde Nederlander – goed verzorgd zal achterͲ
blijven.
Dit alles niet zonder slag of stoot: veel hulpverlening is volgens hem uiteindelijk niet professioneel
genoeg, levert onvoldoende zorg of heeft te weinig kennis in huis. Pim zoekt vaak de confrontatie
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methulpverleningsinstanties.Wanneerhijvindtdateenorganisatiegeengoedwerklevert,zalhijer
altijd op afstappen, dossiers inzien, met de leidinggevende praten. Hij vertelt over de keer dat zijn
dochtereen“rugzakje”meekreeg:eenbudgetwaarmeezeopeenreguliereschoolspecialebegeleiͲ
dingkonkrijgen.
Metdatrugzakjehebbenzeeenjaarlangniksgedaan.Ikbenopkantoorgeweest,omhet
dossierintekijken.Dathaddenzenognooitgehad,zeprobeerdenhetmeteenprivacyreͲ
glement,uiteindelijkkreegikeenleegdossiertezien.Toenbleekhetvoordeschooltezijn.
Hetregelenvangoedezorgkosthemeenvollewerkdagperweek.Hijneemtnietsnelgenoegenmet
de zorg die zijn dochter krijgt, blijft kritisch op wat er precies gebeurt en bekijkt altijd of er elders
misschiennogbeterezorgtekrijgenis.Pimziterzogezegdbovenop.
Alsjegoedzoektdanvindjedejuisteclubswel.IkhebeenPGBgevraagd.Dankunjezorg
inkopen.Degevestigdeinstantieszittendaaroptewachten,eenzakmetgeld.Alsjevraagt
watzedandoen,danishetflinterdun.
HijweetdathijinzijnzoektochtnietsontziendkanzijnendathemditnietaltijdindankwordtafgeͲ
nomen.Vriendendie‘ookeensietsoverautismegelezenhebben’envervolgensmetgoedbedoelde
tipsaankomenkanhijbotafkappen,wattotonbegripaandekantvandevriendenleidt.DaarenteͲ
genvertelthij,geëmotioneerd,overeenvrienddiehemvakkundigadviesgeeftovereentrustdiehij
voorzijndochterkanoprichten,want“zoblijvendecentjesuitdeklauwenvandeoverheid”.Bijzo’n
advies heeft hij eindelijk het idee dat men begrijpt wat hij probeert te bereiken, welke idealen hij
heeftalshetopdezorgvoorzijndochteraankomt,metwelkezoektochthijbezigis.Pimisgebaatbij
efficiëntie,doelgerichtheidenexpertise.Tijdenszijnzoektochtstuithijechtervaakopbureaucratie,
onkunde en in zijn ogen ‘softe’ hulpverlening. Hij noemt het voorbeeld van het mantelzorgcompliͲ
mentdathijheeftaangevraagdenzijnfrustratieoverhoeingewikkelddatprocesgeweestis.Zelfs
dezehandreikingvanuitdeoverheidginggepaardmetbureaucratischerompslomp:
Watikeenbeledigingvond,maarwelhebdoorgezet,erwaseenmantelzorgcadeau.Ikheb
hetdoorgezet,hetisnaar[mijnvrouw]gegaan.WehebbenhetzokrankjoruminNederland
geregeld.JemoeteenszienwatjeervoormoetdoenomdatbijiemandterechttelatenkoͲ
men.Daniserzoietsuitgevonden,endanmoetjeondertussenzoveelmoeitestoppeninde
zorgvoordegenediehetnodighebben,nietindemantelzorger.
Lotgenotencontactvindthijwaardevolwanneerhethempraktischetoolsoplevert,maarophetuitͲ
wisselenvanervaringenenemotieszithijniettewachten.
Ik ben een paar keer bij NVA avonden in Hengelo geweest, maar daar was het echt zo’n
sfeertjevan”wezijnzielig”.Ikdacht:daarmoetiknietmeerkomen.Ikhebgeprobeerdeen
positieveinputtegeven.Maardesfeeris:zieligisfijn.Hetiseensoortmantelwaarjejein
kuntverschuilen,endatvoeltfijn.Maarhetisniksvoormij.
Pim denkt dat hij zo volhardend is geworden doordat hij is opgegroeid in een ondernemersgezin
waar‘handenuitdemouwen’hetdevieswas:
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Het heeft niks te maken met het sociaaleconomisch stratum waar je vandaan komt, maar
hetiseensfeervanaanpakken.Daarkomikzelfvandaan,mijnvaderwaseenondernemer,
diehieldvanaanpakken.
DezorgvoorzijndochterkomtvooralopPimenzijnvrouwaan.Zehebbendat“fiftyͲfifty”verdeeld:
Pimregeltzakenronddeprofessionelehulpverlening,zijnvrouwhoudtzichmeerbezigmetdedageͲ
lijkse begeleiding van hun dochter. Andere familieleden wonen ver weg en hoewel sommigen wel
betrokkenzijngeeftPimaanweleensteleurgesteldtezijnindegeringebijdragevanzijnfamilie.Hij
hadvanhenwelmeerbetrokkenheidenpraktischeinzetwillenzien.
Wezienweldatmensenzichvanjegaanterugtrekken.(…)Mijnoudstebroertjestuurdeme
een kerstkaart waarvan ik dacht: krijg de zenuwen. Een zweverige tekst, ‘een fantastisch
2011’.Ikdenkdan:beleensopenvraaghoehetmet[mijndochter]is.
ǣ  
Pim vertrekt voornamelijk vanuit het bureauprofessionele regime en verwacht daardoor heil van
professionelehulpverlenersenzorginstanties.Misgivingsontstaanwanneerhijtegendegrenzenvan
de verzorgingsstaat op botst. De instanties kunnen niet aan zijn hoge eisen voldoen. Pim’s ultieme
doel,zelfstandigheidvoorzijndochterendezekerheiddatzijzichooknazijndoodzalredden,kan
nietdoordeprofessionelezorgwordenwaargemaakt.Deelskomtditomdatdezorggefragmenteerd
is(rugzakjes,uitkeringenenbegeleidersvullenelkaarvanuitverschillendehoekenaan,maarnietsis
centraalgeregeld).DeelslijktheterookopdatPimverwachtingendiebijhetgemeenschapsregime
horen (zelfopoffering, warmte, geborgenheid, “close zijn”) projecteert op professionele instanties.
Hetlijkteropdathijhierinweinigkeusheeft,wanthijzietdatmenseninzijneigensocialeomgeving
zichterugtrekkenenschatindatzijdezerolnietopzichkunnenofzullennemen.ZijnhogeverwachͲ
tingen van de overheid en professionele instanties leiden tot veel misgivings op het gebied van de
kwaliteitvandezorg.Pimverwacht(naastprofessionaliteitenkunde,diewelbijhetbureauprofessiͲ
onele regime horen) toewijding en warmte, maar ontmoet bureaucratie en gefragmenteerde zorg.
Voorondersteuningaanhemzelfverwachthijjuistgerichtadvies,maarkrijgthij(zoalsopdelotgenoͲ
tenavond)emotioneleondersteuningaangeboden.
HetgevolgisnietdatPimzichneerlegtbijeenvoorhemonbevredigendesituatie.Hijbijtzichjuist
vastindeorganisatievandezorg.Dathijsteedsopnieuwverhaalgaathalenduidteropdathijzich
goed bewust is van zijn rechten. Bij het WajongͲkantoor laat hij zich niet afschepen en ook bij het
zorgloket is hij inmiddels een oude bekende. Zorg die door de overheid gefaciliteerd wordt, wordt
doorPimnietalseengiftbeschouwd:hetiseendienstverleningwaarzijndochterrechtopheeft.Als
die dienst niet verleend wordt of niet naar tevredenheid is, zal hij zijn recht opeisen. Krijgt hij een
behoorlijkadviesvanvrienden,datziethijditwelalseengift.Hijisverrastoverdetipomeentrust
op te richten: uit de hoek van vrienden had hij dit niet verwacht. De jaarclubgenoot kon hem iets
bieden wat hij bij de overheid en professionele instanties mist: begrip voor zijn zoektocht en zijn
einddoel.HetisdevraagofdestrategievanPim,onderhandelen,succeskanhebben,omdatdebeͲ
trokkenpartijen(hijzelf,deoverheidenprofessionelezorginstanties)vertrekkenvanuitverschillende
opvattingen over wat goede zorg is en wie die dient te geven. Terwijl Pim steeds meer praktische
zorgvandeanderepartijenverwachtzendtdeoverheidjuisteenboodschapuitvanbezuinigingen
endenoodzakelijkeinzetvanactieveburgers.

84

Hoofdstuk5:Spanningen,conflictenstrategie
De casus van Pim, die steeds opnieuw zorginstanties aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om
goede zorg te leveren, is een voorbeeld van de strategie van het onderhandelen. Onderhandelen
houdtindatmantelzorgerszichervanbewustzijndatdehuidigesituatienietstrooktmetwatzijals
eerlijk of rechtvaardig zien. Zij kunnen dit besef onder woorden brengen naar de “partij” (zoals de
zorgontvangerofdethuiszorg)waardoorzezichonheusbejegendvoelenenproberendesituatiete
veranderendoorinvloeduitteoefenenopdeanderepartij.Doorhetgesprekaantegaanmakenze
duidelijk waarom de situatie wat hen betreft niet kan blijven zoals deze is en gaan ze samen met
anderenopzoeknaareenoplossing.Ditkansnelgaan,maarhetkanookeenlangdurigproceszijn
waarindemantelzorgerzichveelmoeitemoetgetroostenomdeanderepartijteovertuigen.
Vandedoormijgeïnterviewdemantelzorgerszijnernegenmantelzorgersals“onderhandelaar”aan
temerken,waarvanvijfautochtoneenviermigrantenmantelzorgers.
Tijdensdeonderhandeling,vaakeengesprekmetdezorgontvangeroffamilie,proberenmantelzorͲ
gersduidelijktemakendathuninzetgrenzenkent.Zegevenbijvoorbeeldaandatvoorhenookhun
baanensocialelevenbelangrijkzijn,ofdatzevrezendoordemantelzorgineenburnͲoutteraken.
Hunbelangrijksteinzetindeonderhandelingishuneigenwelbevinden:zeproberendeanderepartij
er van te overtuigen dat de huidige situatie niet houdbaar is en bij hen veel spanningen en stress
oplevert.Belangrijkbijdeonderhandelingmetdezorgontvangerofanderenindefamilieisdatde
mantelzorgerbondgenotenvindt.Wanneerookanderenvanmeningzijndatergrenzenzijnaanwat
jevanmantelzorgersmagvragen,staatdemantelzorgersterkerindeonderhandeling.WathetvinͲ
denvanbondgenotenlastigmaakt,isdatdezenietzeldenookzelfpotentiëlemantelzorgerszijn.Als
(bijvoorbeeld)broersofzussenvandemantelzorgerinkwestielopenzijhet“risico”datvanheneen
grotere inzet gevraagd wordt. Dit bemoeilijkt het vinden van medestanders binnen het informele
netwerk.
ErlijktzicheenverschilaftetekenentussenonderhandelaarsmeteenautochtoneeneenmigranͲ
tenachtergrond:waarautochtonemantelzorgersveelalonderhandelenmetprofessioneleinstanties,
onderhandelenmigrantenmantelzorgerseveneensmetprofessionals,maarvooralmetfamilieleden.
DaterbinnenmigrantenfamiliesonderhandeldwordtoverdezorgwijstopeenverschuivingincultuͲ
rele zorgopvattingen en de vanzelfsprekende taakverdeling waarin vrouwen, of één vrouw (de
schoondochter)inhetbijzonder,wordenaangewezenalshoofdverantwoordelijkevoordezorg.Een
dergelijke verschuiving werd ook in eerder onderzoek al opgemerkt (Van Niekerk 1991; Yerden
2000).Inrecentonderzoekwordtdeverschuivinginzorgopvattingeneveneenswaargenomen,maar
wordtookduidelijkdatdezeverschuivingnietvanzelfgaatenerooknietnoodzakelijkerwijstoeleidt
datmantelzorgersnugemakkelijkereenberoepkunnendoenophetinformelenetwerkvanbijvoorͲ
beeldbroersenzussen.UitdeonderzoeksrapportageAlleenslechtevrouwenklagenvanTonkenset
al.(2011)blijktdatmigrantenvrouwenalsspilzorgergeïsoleerdkunnenrakendoordatzijzelfdenorm
datzorgeneenvanzelfsprekendevrouwentaakisonderschrijven.Uitangstomals“slechtevrouw”te
boektestaan,vragenzegeenhulp(25).UiteenonderzoeksrapportagevanFORUM(2011),Zorgtu
ookvooriemand?,blijktdatmigrantenmantelzorgersineenvicieuzecirkelterechtkunnenkomen:de
zorgontvangerwilalleenvanéénbepaaldemantelzorgerhulp,watdemantelzorger(naastveelextra
werk)hetgevoelgeeftbelangrijktezijnvoordezorgontvanger.UithetnetwerkkanalsreactiedaarͲ
opdeclaimvandezorgontvangerbeaamdworden:menishetermeeeensdatdemantelzorgerde
aangewezenpersoonisomdezorgteverlenen,ensomskomenerzelfsanderezorgvragenuithet
netwerkbij(26).BeideonderzoekennemeninhunaanbevelingopdathetbelangrijkisdatmantelͲ
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zorgers“nee”lerenzeggenenlerenonderhandelen.HetonderhandelenzelfisindedoorhenonderͲ
zochtegroepenechternogzekergeengemeengoedgeworden.
Onderhandelingwerkthetbesteondereenaantalvoorwaarden.Mantelzorgersdie“welbespraakt”
zijn,opdehoogtezijnvanhunrechten,assertiefzijn,geduldkunnenopbrengenenanderenaanhun
kantwetentekrijgenhebbeneengrotereslagingskansdanbedeesde,ongeduldigeofmindergoed
geïnformeerdemantelzorgers.Ookishetbelangrijkdateronderhandelingsruimteis.Dezeontstaat
ophetmomentdatdeanderepartij(dezorgontvanger,familieofmedewerkersvandeoverheidof
professionelezorg)openstaatvoordeervaringenvandemantelzorgerenbereidisdeeigenzorgopͲ
vattingenterdiscussietestellen.
5.4.2 Verduren:decasusYildez
Yildez,eenSuryoyevrouwvan35jaarmeteenfulltimebaan,zorgtalvanafjongeleeftijdvoorhaar
moeder. Toen ze vijftien was scheidden haar ouders en vanaf dat moment voelde zij zich verantͲ
woordelijkvoordezorgvoorhaarmoederdiebegeleidingnodigheeftbijhaarveledoktersafspraken
enondersteuninginhuishoudelijketaken.Demantelzorggaatlangnietaltijdvanzelfenerzijnveel
spanningentussenYildezenhaarmoeder.ErontstaatvaakwrijvingopmomentendatYildezefficiënt
methaartijdwilomgaan,omdatdoktersafsprakenhaarvrijeurenkosten,terwijlhaarmoederalle
tijdvandewereldmeenttehebbenennietoptijdklaarstaatomtevertrekken.Bovendienisereen
meningsverschiloverhetinschakelenvanprofessionelezorg.Yildezzougraagtakenoverdragenaan
dethuiszorg,maarhaarmoederishetdaarnietmeeeens.
Ikweethoezijis,zijpiktdatgewoonniet.Nietvanmij,maarookvanniemand.Alszijopeen
gegevenmomentzegtvan,ditwilikniet,danisdatgewoonzo.IkhebopeengegevenmoͲ
mentookgewoongeleerdommethaarmeetegaan.Jemoetmethaarmee.Voorjeeigen
bestwilmoetjemethaarmeedaarin,wantjeverliesthet.Dusdiestrijdhebbenwegehad,
overhuishoudelijkezorg,datsoortzaken,enverloren.
DaarnaastverschiltYildezmethaarmoedervanmeningoverdemotievenomzorgteverlenen.YildͲ
ezkomtalsenigealleenstaandedochterzonderkinderenautomatischinaanmerking,zovindthaar
moeder.Yildezishetdaarnietmeeeens:
Toenzeiiktegenhaar:mam,ikbenjeditnietverplicht,ikdoedituitliefde,hè,ikdoehet
omdatikvanjehou,maarikbenhetjounietverplicht.
Ook de taakverdeling tussen de broers en zussen is een aanleiding voor meningsverschillen. Yildez
heeftmeerdereouderebroersenzussen,diebijnaallemaaleeneigengezinhebben,eneenjonger
zusjedatnogstudeert.Zeheeftdeindrukdatdeanderenhetwelmakkelijkvindendatzijdezorgop
zichneemt.BovendienwordtYildezdoorhaaromgevinghoelangerhoemeeralsdeexpertgezien
die het beste op de hoogte is van de medische situatie van haar moeder. Ook zijzelf beseft dat ze
inmiddelszoindesituatiegegroeidis,dathetmoeilijkzalzijndezorgnogovertedragenaaniemand
anders.DitblijktwanneerhetpatroondoorbrokenwordtomdatYildezoverspannenwordt.NoodgeͲ
dwongenmoetzetakenuitbestedenaanhaarbroersenzussen,maarditverlooptlangnietvlekkeͲ
loos:
Zijwetendevoorgeschiedenisniethelemaal,zewetennietwathetvervolgzoumoetenzijn,
wantdatmoetweerwordenteruggekoppeldnaardehuisarts,zewetenniethoehetzitmet
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demedicatie.Endanmerkjegewoon,danbeljeelkaaropnaafloopvan:goh,hoeisdeafͲ
spraakgeweestmetmama?Zezijnheelkort,enzekunnenjenietvollediginformeren.Dus
dan mis je daar weer onderdelen die je wel weer nodig hebt. Dan denk je de keer daarop
weer:laatikdanmaargaan,wantikweetwelhoehetzit.
Het gevolg is dat Yildez, zodra ze weer een beetje op de been is, haar mantelzorgtaken weer opͲ
neemt.Omditmogelijktemakenpastzehaarwerkdrukaandoorminderurentegaanwerken.
Deongelijketaakverdeling,waarbijallefeitelijkezorgopéénvandeachtkinderen(Yildez)aankomt,
levertwelspanningenoptussenYildezenhaarbroersenzussen.AandeenekantlijktYildezwelte
vindendatookdeanderenverantwoordelijkheiddragenvoordezorgvoorhunmoeder.
Mijnmoederheefteenheelmoeilijkleveneneenzwaarlevengehad,zeisgescheiden,enze
heeftaltijdvooronsgezorgd,zeheeft voorachtkinderen gezorgd,ennuishetonzebeurt
omvoorhaartezorgen.
Tegelijkertijdgeeftzeaandatdeanderenomverschillenderedenenvrijgesteldzijnvandezorg:drie
zussenwoneninhetbuitenland,eenjongerezusstudeertnogendedriebroershebbennadescheiͲ
dingvanhunouders(nutwintigjaargeleden)afstandgenomenvanhetgezin.OverdieafstandkonͲ
denzeblijkbaarpasheenstappentoenYildezoverspannenthuiszateniemandandersdezorgwel
moestovernemen.ZodraYildezweeropdebeenwaswerddezorgweerbijhaargeparkeerd.Datde
zorgzoongelijkverdeeldisleidtniettotopenlijkeconflicten,maarweltotonderhuidsespanningen.
BijvoorbeeldwanneerYildez’zussenhaarhetsoortadviesgevenwaaruitblijktdatzijvanuithunpoͲ
sitiemaarweiniginzichthebbenindewerkelijkesituatie.
Endanzeggenmijnzussenvanuithetbuitenland,zijhebbenheelmakkelijkpratenvaneen
afstand,danzeggenmijnzussen:ja,maardat[thuiszorg]moetjetochregelendan?Ikzeg:
nou,komenjulliedanmaarhier,weetjewel?Wantdatisechtgewoonheelergfrustrerend.
Zijpratenvaneenafstand,maarikleefnual35jaarmetmijnmoederenikwoondichtbij
haar.
DesupportdieYildezkrijgtvandezevenanderenisvooralindevormvanuitgesprokendankbaarͲ
heid.
Ja,datsprekenzeweluit,enmijnbroersenzussenzijnzichdaarwelterdegevanbewust.De
eenspreektdatmeeruitdandeander,maarzezijnnatuurlijkooknietophunachterhoofd
gevallen.
Met name de laatste opmerking doet vermoeden dat Yildez de dankbaarheid met een korrel zout
neemt:debroersenzussen‘zijnnietophunachterhoofdgevallen’:opͲofaanmerkingenzoudener
weleenstoekunnenleidendatYildezergenoegvankrijgtdezorgalleenteregeleneneenberoep
doet op het verantwoordelijkheidsgevoel van de anderen. Qua abstracte zorgopvattingen lijken de
broersenzussenheteens(ermoetvooronzemoedergezorgdworden),quainvullingzijnernogwel
verschillen:metnamedezussenstaanopenvoorprofessionelezorgendenkendatditeenkwestie
van‘evenregelen’is,terwijlYildeztemakenkrijgtmetdeweerbarstigerealiteitvaneenmoedermet
wienietteonderhandelenvalt.IndieonderhandelinglijktzedanookmaarweinigsteunvandeanͲ
derentekrijgen.
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VoorYildezzijnerbovendienspanningenophaarwerk.Eenleidinggevendedieafscheidnamvanhet
teamlietzichontvallendathijblijwasnuaftezijnvanhetongemakvanhaaronregelmatigewerktijͲ
den.Dieopmerkingheeftveelimpactgehad.Yildezprobeerdealtijdzogoedmogelijkzorgenwerkte
combinerenenhaderbewustvoorgekozengeenzorgverlofoptenemen:voordezorggafzeeen
substantieeldeelvanhaarvakantiedagenopindeovertuiginghaarwerkgeveropdiemanierzomin
mogelijklasttebezorgen.Datheeftblijkbaarandersuitgepaktendatzijhieropwerdaangesproken,
vielYildezzwaar.Zeiseenperiodeoverspannengeweestenwerdgedwongeneendeelvandezorg
overtedragenaanbroersenzussen,maardatvielnietmee.Zemerktetoenpashoeveelkennisze
inmiddelsinhuishadenhetuitleggenvandeproceduresrondeenbezoekaandeartskosttesoms
meertijdenenergiedansimpelwegzelfmaarweermeetegaan.Inmiddelsiszeweeraanhetwerk,
zijhetminderurendanvoorheen,enzeisookweerdehoofdverantwoordelijkeindezorgvoorhaar
moeder.
ǣ  
Yildez’ eigen framing rules en feeling rules botsen op verschillende wijzen met die van haar omgeͲ
ving.DemeestespanningenspelenzichaftussenYildezenhaarmoeder,dieookdezorgontvanger
is.Indeeersteplaatsisereenbotsingovernormatieveframingrules.VolgensdenormenvanYildez’
moederishetlogischdatYildezdezorgverleentomdatzeditvanwegehaarongehuwdeenkinderloͲ
zestaatverplichtis.Yildez’eigennormatieveframingrulesstaandaarvoorhaargevoellijnrechtteͲ
genover.
Bij deze verschillende framing rules horen ook verschillende feeling rules. Yildez heeft het gevoel
haarmoedereengifttegeven:zedoetmeerdanvanhaarverwachtmagworden.Haarmoedervat
demantelzorgechterhelemaalnietzoop,enzietdezorgalsietswaarzijrechtopheeft.Yildezdoet
inhaarogenniets‘extra’s’.Hetgevolgiseenaantalmisgivings.Yildezneemturenvrijvanhaarwerk,
beknibbelt op haar vrije tijd en heeft nauwelijks nog tijd voor haar eigen sociale leven, maar dit
wordtdoorhaarmoedernietopgevatalseenoffer.Yildezheeftmeerderestrategieënbeproefdom
aandezesituatieeeneindetemaken.Allereerstheeftzeingezetoponderhandeling.ZeheeftgeproͲ
beerd de situatie bespreekbaar te maken en bij haar moeder aan te kaarten dat de zorg haar te
zwaarwordtendatanderen,hetliefstdethuiszorg,moetenbijspringen.DeonderhandelingismisͲ
luktennajarenlangproberenkomtYildezerachterdatermethaarmoedernietteonderhandelen
valt.Haarmoederblijktnietinstaathaareigenframingrulesaantepassenaandeverwachtingenen
behoeftesvanYildez.OpdatmomentbegintYildezdetweedestrategietoetepassen:zijhoudtzichͲ
zelfvoordatermethaarmoederniettepratenvalt(‘voorjeeigenbestwilmoetjemethaarmee’)
enbesluitzichbijdesituatieneerteleggen.Ditisdestrategievanverduren:hoeweldesituatieniet
iszoalszijzelfgraagzouwillenzienbesluitYildezomnietlangerteprobereneractiefietsaanteverͲ
anderen.
Yildezenhaarbaasblijkenverschillendeframingrulestehanterenmetbetrekkingtotmantelzorgen
werkverplichtingen.YildezgaatervanuitdatwerkvoorgaatendatdemantelzorggeenextrabelasͲ
ting voor de werkgever of uitzonderingspositie voor haarzelf met zich mee mag brengen. Ze vindt
alleenweldatdemoeite diezezich getroostomdieprincipesinpraktijk te brengen(hetopgeven
vanvakantiedagenomzorgtekunnenverlenen)doorhaarbaasgezienzoumogenwordenalseen
gift:zehadimmersookzorgverlofopkunnennemenofeenandereregelingkunnentreffenofbeͲ
spreken. De baas heeft deze gift niet als zodanig ontvangen. Hij ziet vooral de momenten waarop
Yildeznietachterhaarbureauzitenhijgeenberoepophaarkandoen.Zijnframingruleslijkenmeer
88

Hoofdstuk5:Spanningen,conflictenstrategie
uittegaanvanbetrouwbarewerknemersdiehunwerkvooropstellen,nietdoorvakantiedagenopte
offerenvoorzorg,maardooraanwezigtezijn.InderelatiemethaarbaashoefdeYildezgeendirecte
strategie te ontwikkelen: het conflict werd pas duidelijk op het moment dat de relatie ten einde
kwam omdat de baas vertrok. Het conflict lijkt echter wel mee te spelen in haar latere keuze om
minder te gaan werken. De framing rules van haar baas lijken die van haar moeder te versterken:
beidenverwachtenvanhaareenvolledigeinzet,eenverwachtingdiepraktischniethaalbaarblijkten
waardoor ze ook overspannen raakt. Na deze periode van overspannen thuiszitten maakt ze een
keuzewaaruitblijktdatzorghetwintvanwerk,waardoornieuweconflictenmetzowelhaarmoeder
alshaar(nieuwe)baasvoorlopiguitzullenblijven.Hiervoorheeftzewelweernieuweoffersgebracht
(minderinkomenenmindercarrièreperspectief).Hetisdevraagofdezeoffersdoorhaarmoederen
doorhaarbaasalszodanigwordenherkend.Wanneerditnietgebeurtkanditopnieuwtotmisgivings
leiden.
Met haar broers en zussen verschilt Yildez in principe niet van zorgopvattingen: de anderen zijn
eveneensvanmeningdatheteengoedideezouzijnomthuiszorginteschakelen.DebroersenzusͲ
senkunnenditechtervanafdezijlijnverkondigen,terwijlYildezmerktdatdepraktijkweerbarstiger
is.Debroersenzussenzijnveelminderbijdesituatiebetrokkenenschijnendit,medevanwegeeen
moeilijkeperiodediehetgezinheeftdoorgemaaktalsgevolgvanechtscheidingvandeouders,ook
niettewillen.Zewordenerzodoendenietmeegeconfronteerddatindeweerbarstigepraktijkhun
bureauprofessioneleregimebotstmethetgemeenschapsregimevanhunmoeder.EnomdatYildez
alsspilzorgeralletakenopzichneemtishetooknietnodigdathunmoederophaarbeurtdeoverige
kinderen confronteert met hun geringe inzet. Mogelijk speelt hierbij ook mee dat Yildez’ moeder
vanwegedemoeilijkeperioderonddeechtscheidingnietveel“krediet”meerheeftinde“economie
van de dankbaarheid”: de kinderen kunnen niet terugkijken op de onverdeeld gelukkige jeugd die
voorveelmantelzorgersaanleidinglijktomverregaandezorgtegeven.
HetlijkteropdatYildezdankzijeensluimerendserieuzerwordendezorggeschiedenis,gecombineerd
meteengebrekaanbondgenotenbinnendefamilieendeonwrikbarepositievandemoederinde
positieisgemanoeuvreerdwaardestrategievanverdurenzichalslogischeoptievoordoet.OnderͲ
handelenblijktimmersgeenzintehebben,verminderenenterugtrekkenzijngeenoptiesomdater
geenanderepartijenzijndiedezorgkunnenofwillenovernemenenYildezteveelplichtsbesefheeft
omdesituatiedanmaaropz’nbelooptelaten.DatnadeburnͲoutertochbroersbeschikbaarwaren
omdezorg(tijdelijk)vanhaarovertenemenzouechterweleenaanwijzingkunnenzijndaterontͲ
snappingsmogelijkhedenzijnuitdeze“mantelval”.
Mantelzorgersdiedestrategievan“verduren”hanterenhebbenvoorzichzelfbeslotendathunsituaͲ
tienietveranderdkanworden.Zeerkennenhunonmachtenleggenzichneerbijdesituatie.Voor
dezemantelzorgersbetekentheterkennenvanhunbeperkteinvloedopdesituatiedatzehunverͲ
wachtingenmoetenbijstellen.Zekerinhetgevalvanlangdurigezorgbetekentvoorhenhetverduren
vandesituatiedatzeerkennendathunsituatienietopkortetermijnbeterzalworden.Hetzoeken
vaneenbaan,opvakantiegaanofeenhobbyoppakkenmoetenopdelangebaangeschovenworͲ
den.
Zevenmantelzorgers,vanwieviermigranten,vallenindecategorie‘verduren’.BijnaallemaalhebͲ
ben feeling en framing rules die vooral op het gemeenschapsregime gebaseerd zijn. Dit geldt voor
zoweldeautochtonealsdemigrantenmantelzorgers.
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Waarom kiezen mantelzorgers voor de strategie van verduren? Soms wordt de keuze min of meer
voorhengemaakt.Opvallendindezegroepisdathetvaakgaatomeenlangdurigezorgrelatiemet
eenzorgontvangerdieeengeestelijkeaandoeningheeftzoalsAlzheimerofeenverstandelijkebeperͲ
king.Onderhandelenwordtdanlastig,omdatdezorgontvangerniethetgesprekoverzorgopvattinͲ
gen en taakverdeling aan kan gaan. Bovendien voelt de mantelzorger zich extra verantwoordelijk
vooreenzorgontvangerdiementaalkwetsbaaris.Eenandereredenomteverdurenisdatmenwel
geprobeerd heeft te onderhandelen, maar deze onderhandelingen zijn stukgelopen, zoals duidelijk
werdindecasusvanYildez.Dezorgontvanger,anderenuithetnetwerkofprofessionalskunnenof
willenzichnietaanpassenaandewensenvandemantelzorger.Omenergietebesparenzienzeaf
van verdere onderhandelingen. Wat zeker mee zal spelen is dat vrijwel alle mantelzorgers die de
situatie verduren, vertrekken vanuit het gemeenschapsregime. Vanuit plichtsbesef kijken ze eerst
naarwatzezelfallemaalkunnendoenenpaswanneerdezorglasthenechttezwaarwordtoverweͲ
genzeanderemogelijkheden. Opdat momentzijn erechteral allerleipatronenengewoontesgeͲ
groeid die maar moeilijk te doorbreken zijn. De mantelzorger in kwestie is inmiddels de “expert”
gewordendieallesvandeaandoeningvandezorgontvangerafweet.AnderenuithetnetwerkhebͲ
ben deze jarenlange ervaring niet en dat belemmert hen om een steentje bij te dragen. Zij weten
bijvoorbeeldnietgoedwatzemoetendoenofvragenbijeenbezoekaaneenmedischespecialist,of
hoejehetbesteomkuntgaanmetdezorgontvanger.Bovendienhebbenzijindejarendatiemand
anders de volledige verantwoordelijkheid droeg tijd kunnen investeren in hun carrière of andere
activiteiten,terwijldemantelzorgereraangewendisgeraaktdingenopzijtezettenvoordemantelͲ
zorg.Voorbroers,zussenofanderefamilieledendiepaslaterinhetprocesbijdemantelzorgbetrokͲ
kenrakenbetekentditdatzijvaakingrijpendewijzigingenmoetenaanbrengeninhunlevensstijl.Ten
slotte verduren mantelzorgers ook omdat de zorgontvanger een naast familielid is met wie zij een
emotionelebandhebben.Hoehechterderelatie(zekerwanneerdezorgontvangerhetkindvande
mantelzorgeris),hoemeerdemantelzorgerzichverplichtvoeltomdezorgzelftegeven,ookwanͲ
neerdezorgzwaarwordt.
Bijmantelzorgersdiedesituatieverdurenis,indetermenvanHochschild,sprakevaneenblijvende
“emotive dissonance”: ze bevinden zich in een situatie die ze zich anders hadden voorgesteld. Er
komtvaakheelwat“emotionwork”aantepasomzichtekunnenhandhaven:mantelzorgersgaan
aanhetwerkmethuneigenfeelingenframingrulesenproberendieinovereenstemmingtebrenͲ
genmetdesituatie.Wanneerdatlukthoeftverdurennognietzo’nslechtestrategietezijn.MantelͲ
zorgerskunnenbijvoorbeeldhelemaalopgaaninzorg.Zegaanzichdanverdiepenindeaandoening
vanhunzorgontvangerenkunnendaarmeesomszelfsanderenhelpendieinhetzelfdeschuitjezitͲ
ten.WanneerzijzichopdezemaniersterkidentificerenmetderolvanmantelzorgerkomenzeeerͲ
derinaanrakingmetdeondersteuningsstructuurdieervanuitgemeentenaanmantelzorgersgeboͲ
denwordt.Zekunnencursussenvoormantelzorgersgaanvolgen,naaruitjesvandeStichtingInforͲ
mele Zorg gaan en het mantelzorgcompliment aanvragen. De mantelzorg kan zo voor hen andere
zaken(zoalsbetaaldwerkofvrijwilligerswerk,hobby’senvakanties)compenseren.Ditopgaaninde
zorgkanechterdekeerzijdehebbendatdemantelzorger“verdwijnt”indemantelzorg.
Binnen de groep mantelzorgers die bij de strategie van verduren is uitgekomen doen zich enkele
verschillenvoortussenautochtoneenmigrantenmantelzorgers.VandedrieautochtonemantelzorͲ
gers hebben twee vooral een conflict met professionele instanties, waarop ze zich er bij moeten
neerleggendatzenietdezorgkunnenregelenzoalszediegraagzoudenzien.VandeviermigranͲ
tenmantelzorgershebbenerdrieeenconflictbinnendeeigenfamilie.Zijkomeninconflictmeteen
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veeleisende zorgontvanger of met familieleden die weigeren (meer) aan de zorg bij te dragen. Het
conflictmetdezorgontvangerdraaitereigenlijkaltijdomdatdezorgontvangeralleenzorgvande
mantelzorgeraccepteertenvindtdatanderenuithetnetwerknietinaanmerkingkomen,terwijlde
mantelzorgerdezorgjuistgraagwildelen.NormatievezorgopvattingendiepassenbinnenhetTurkse
of Suryoye systeem, kunnen hierbij een rol spelen. De vader van meneer Özcan (Turks, 57) accepͲ
teert geen hulp van zijn dochter omdat zij, als getrouwde vrouw, nu bij een andere familie hoort.
VoormeneerÖzcanbetekentditdatdezorgvolledigbijhemkomtteliggen.MantelzorgersverbinͲ
den de zorgplicht van anderen echter niet altijd expliciet aan de rol van die ander als bijvoorbeeld
(schoon)dochter of (schoon)zoon. De familieband op zich kan mensen verplichten en wanneer die
verplichtingdooranderennietwordtingelostleidtdittotteleurstellingbijdemantelzorger.Culturele
zorgopvattingenkunnenerweltoebijdragendatmantelzorgersanderenmindersnelopdezeplicht
wijzenenzelfdezorgblijvengeven.
5.4.3 Verminderen:decasusIlkay
IlkayiseenTurksevrouwvanbeginveertig,diemethaardriezussenenbroerdezorgdeeltvoorhun
gescheiden,68Ͳjarigemoeder.Eenvierdezuswoontinhetbuitenland.Ilkay’smoederisnaeenTIA
hulpbehoevendgewordenen,volgensIlkay,ookveeleisend.Hoeweldezorgmetvijfmensengedeeld
wordt, ervaart Ilkay deze als zeer zwaar. Eigenlijk hebben ze allemaal een slechte band met hun
moeder, en ook onderling kan niet iedereen met iedereen overweg. Het gevolg is dat de zorg niet
goedgecoördineerdwordtenniemandzichgeroepenvoeltechtdeverantwoordelijkheidopzichte
nemen.Ondanksdemoeizamebandhebbentweevandekinderengeprobeerdomhunmoederin
huistenemen.Ilkaywasdeeerstedieeenpogingwaagde,maardatliepuitopeenonhoudbaresituͲ
atie:
Ikbenhelemaalgeenmoorddadigtype,maarechtwaar,ikwildehaarwurgen.Danlagze
hiermetvierdekensomzichheen:“ikhebhetkoud,ikhebhetkoud”.EchtvandatsmekeriͲ
ge…Opmijnschuldgevoelensinpraten.Toenbeldeikmijnzus,helemaalinEnschede,datze
haarmoestkomenhalen.“Zeligthierbeneden,zeheefthetkoud,ikganietmeernaarbeͲ
neden,ikhebmezelfnietmeerindehand.”Dangaikmaarfysiekmezelfverwijderen,want
hetgaatnietgoed.
Dezusprobeerdeheteenweekenveranderdeookvangedachten.Nadatbeidepogingenstrandden
gingIlkay’smoederopzichzelfwonen,metondersteuningvandethuiszorgenhaarkinderen.Voor
geenvandebetrokkenenblijktdateenbevredigendeoplossingtezijn.MoedervoeltzichverwaarͲ
loosddoorhaarkinderen,eenverwijtdathenviahunvaderbereikt.Dezussenonderlingruziënover
wiewatmoetdoen,ofiedereenwelgenoegdoetenopwelkemanierdatdanzoumoeten.IlkayherͲ
innert zich een voorval waarbij ze haar zussen niet had geïnformeerd over een bezoek met haar
moederaandeneuroloog.Eénzusinhetbijzondermaaktezichdaarboosoverenerkwamruzie.
Zijisiemanddiegewendisophaarwenkenbediendteworden,zeheeftgeenvoelsprietvoor
eenandersgevoel.Jijhadwelaanmekunnenziendatikomhoogzat,maarzijnegeertdat
gewoon.Ikzei:“ikganuweg,ikzitomhoog”.Toengreepzemebijdekladden:“ikmoetnu
wetenwatjijhebtafgesproken,jijmoetnuverantwoordelijkheidafleggen”.
Ondertussenishetduidelijkdatmoedernietallezorgkrijgtdiezeeigenlijkzoumoetenkrijgen.Ilkay
ziethoehaarmoedersteedsmeerineenisolementterechtkomt.Voordehuishoudingiservieruur
indeweekhulp,maarophetgebiedvandagbestedingzakthaarmoedersteedsverderweg.Zekan
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zicheralleenniettoezettenomdatisolementtedoorbrekenenhaarmoederaantesporenweer
watactieverteworden.
Bijmijisdegrensnuwelbereikt,ikhebbewustfysiekafstandgenomen.Eenpaarkeerper
weekgaiknoglangs.Mijnanderezussenhebbenookafstandgenomen.Voorhaarishetniet
leuk,wantzezitineenisolement.Wekomenafentoelangs,vooreten,eenbabbeltje,iets
leuks.Datiswatwenogdoen.Hetkangewoonnietmeer.WekunnenhetnietmeeropbrenͲ
gen.
Voor Ilkay is het duidelijk dat de problemen rond de zorg veel met vroeger te maken hebben. Ze
heeftgeenmakkelijkejeugdgehad.Derelatietussenhaarouderswasnietgoed.Haarmoederhad
duidelijkhaarfavorietenonderdekinderen(enIlkayhoordedaarnietbij),watdeonderlingeband
tussendekinderenernietbeteropheeftgemaakt.Ilkayvindtdatzeveelgemistheeftinhaarjeugd.
Zevindthetmoeilijkommetzoveelbagagedezorgvoorhaarmoederoptebrengen.
Nuzeoponsschuldgevoelgaatinspelen,komtdatweerboven:jijwaserooknooitvoorons.
Dat hebben we niet afgesproken dat we zo gaan reageren, dat gebeurt gewoon. Daarom
denkik:ikmoetnietzovaakmethaarzijn,wantikgadingenzeggen,datwilikniet,daarsta
iknietachter.
NudekinderendezorgnietkunnenopbrengenverwachtIlkayveelvandegemeenteenprofessioͲ
nals.Zehooptdatdeprofessionelezorghenhetmanagementuithandenkannemen,hetoverzicht
kan houden en de situatie kan inschatten. De dagelijkse zorg van eten koken, schoonmaken en liͲ
chamelijkeverzorgingzouzegraaguithandengeven.MaarookvooremotionelesteunzouzeproͲ
fessionals willen inschakelen. De professional zou “eerlijk, genegen en hartelijk” moeten zijn in de
hulpverlening. Ilkay denkt dat onder die randvoorwaarden de band met haar moeder zou kunnen
verbeteren.
Danzouikmisschienliever,grager,uitmijneigenwilbijhaarlangsgaan.Nuhebikgewoon
geenzinmeerinleukedingen,wanthetwordtmeteveel.
VanuithetideaaldatdeprofessionelezorgeenaanzienlijkdeelvanhuntakenzoukunnenoverneͲ
menbesteedtIlkayveeltijdaanhetuitzoekenvanmogelijkhedenvoordagopvang,uitbreidingvan
deindicatievoorthuiszorgenondersteuningdoorvrijwilligers.Daarbijlooptzeregelmatigtegende
grenzenaanvanwatmogelijkis.DoorbezuinigingenopdeWmoblijkthetlastigommeerurenzorg
teregelen.Erwordteerderopdeurengekortdandaterurenbijkomen.IlkaykomtdaardoorinconͲ
flictmetdeambtenaarvanhetWmoͲloket.
Ikbenweleensboos,echtwel.Nietterplekke.Maar,mevrouw[naam]vandegemeentekan
heelgoedinschattenhoeikerbijzit.Danzegtze:“o,metjouwiliknikstemakenhebben”.
Danwordiknogbozer,datzemenegeren.
Ilkaymaaktechterwelgebruikvandemogelijkhedenvoorondersteuningdie,juistvanuitdeWmo,
gebodenworden.SindskortheeftzezichaangemeldvoormantelzorgondersteuningbijdeStichting
InformeleZorg.Zehooptdaarpraktischeondersteuningtevindenophetgebeidvanadministratieen
omgangmethaarmoeder,eniemandomopterugtekunnenvallennuhaarzussendierolnietverͲ
vullen.
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ǣ  
InhetverhaalvanIlkaykomenveelspanningenenconflictennaarboven.Ineersteinstantielijkthet
er op dat zowel de kinderen als hun moeder vanuit dezelfde framing rules vertrekken, waarbij het
gemeenschapsregimedegemenedeleris.NadeTIAnemeneerstIlkayenvervolgenshaarzushun
moederbijzichinhuis.Alsnelblijktechterdatbelangrijkerandvoorwaardenvoorhetuitvoerenvan
de idealen van het gemeenschapsregime niet aanwezig zijn. Het denken vanuit de gemeenschap is
gebaseerdopeenfamilieloyaliteitdieinhetgezinteweinigaanwezigis.Datleidttotveelmisgivings.
Moeder ziet de volledige zorg, zoals het inwonen bij haar kinderen, als iets vanzelfsprekends. De
kinderenervarenhet,wanneerzedaadwerkelijkmetdegevolgengeconfronteerdworden,helemaal
nietzo.Inhunjeugdhebbenzewarmte,loyaliteitengeborgenheidgemistennuerophenhetbeͲ
roepwordtgedaandezeaanhunmoedertetonen,blijkenzeerniettoeinstaat.Dewederkerigheid
dieaanhetgemeenschapsregimetengrondslagligt,isvollediguitbalans.Niemandblijktinstaatde
volledige zorg op zich te nemen, en met z’n vijven blijken ze evenmin in staat de puzzelstukjes bij
elkaar te leggen. Hoewel de zorg gedeeld wordt is de portie die overblijft in ieders beleving nog
steedstegroot.
DoordeomstandighedenminofmeergedwongenschuiftIlkayoprichtinghetbureauprofessionele
regime. Thuiszorgmedewerkers, verpleegkundigen en begeleiders moeten nu waarmaken wat de
kinderennietkunnenopbrengen.Daarbijliggenweernieuwemisgivingsopdeloer.NetalsPimmist
Ilkay in de professionele zorg warmte en betrokkenheid, kwaliteiten die eigenlijk bij de gemeenͲ
schapszorghoren.EnnetalsbijPimverwachtzevanprofessionalsietsdatzijnietkunnenwaarmaͲ
ken:datzedeeindverantwoordelijkheidvandefamilieovernemen.DitlaatsteduidtookopeenmisͲ
givingtussendeoverheidenmantelzorgers.TerwijlIlkayhaarbestdoetommeerzorgteregelenis
deboodschapvanuitdeoverheid,diezichbaseertophetactiefburgerschap,datzijjuistminderzorg
voorhaarrekeningneemt,terwijldefamilietakenoverneemt.HetiseenboodschapdieIlkaynietwil
horenendiehaarsteedsverderafbrengtvanhaarideaal:eenwarmemantelvanprofessionelezorg.
Destrategievanallevijfdekinderenommetdespanningenomtegaan,isdatzehuninspanningen
steeds meer terugschroeven. Ze doen nu, volgens Ilkay, het “minimale”: een keer langsgaan, een
broodjemeeͲeten.Meerkunnenzenietopbrengen.OnderlinglevertdatruzieopoverdetaakverdeͲ
ling, terwijl nu de overheid zich steeds meer terugtrekt de problemen alleen maar groter worden,
omdatdezorglasttoeneemt.Hetgevolgisdatdezorgvoorhunmoederernietbeteropwordten
dateensociaalisolementopdeloerligt.
Mantelzorgersdieverminderengaanniet(langer)deonderhandelingaan.Omverschillenderedenen
iservoorhengeenuitweguitdesituatieendaarombeperkenzehuneigeninspanningen.Ineerste
instantiegaathetdanomde“extra’s”diedemantelzorgernaastdenodigedagelijksezorgvoorde
zorgontvangerdeed.Hetdagjeuitwordtgeschrapt,ofinplaatsvanhetgeduldiguitleggenvanwat
papierenallemaaltebetekenenhebbenlaatdemantelzorgerdezorgontvangergewooneenkrabbel
zetten.Paswanneerdespanningenvoortdurenkandemantelzorgerookandere,meerbasaletaken
latenvallen.Onderdegeïnterviewdemantelzorgersbevondzichniemanddiedezorgontvangerzorg
onthieldophetvlakvanbijvoorbeeldpersoonlijkehygiëneofvoedsel,maarhetisnietondenkbaar
datdestrategievanhetverminderenvandeinspanningenookopdatniveautoegepastwordt.
Onder de geïnterviewde mantelzorgers is de strategie van verminderen de minst voorkomende:
slechts drie van hen zijn als zodanig te typeren. Onder hen zijn twee Turkse mantelzorgers en één
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Nederlandsemantelzorger.VoordeNederlandsemantelzorgergeldtdatzijnsituatieextreemis:hij
zorgtvoorzijngeestelijkgehandicaptebroerenzus,zijnbejaardemoedereneenzoonmetautisme.
Metzoveelzorgontvangersblijftervoorhemnauwelijkseensociaallevenover.AndereninhetnetͲ
werkkunnenhemniethelpen,omdatvrijweliedereeninzijnnetwerkzelfhulpnodigheeft.Omniet
verderoverbelastterakenbesluithijdaaromzijnbroerenzuswatmindervaakoptehalenvooreen
dagjebijhemthuisengaathijnietmeernaaralleKerstͲenNieuwjaarsrecepties.VoorbeideTurkse
respondentengeldtdathetverminderenveeltemakenheeftmethunslechterelatiemetdezorgͲ
ontvanger. In de casus van Ilkay werd dat al duidelijk: door de slechte band met haar moeder en
sommigen van haar zussen valt de zorg haar bijzonder zwaar en heeft ze geen energie om allerlei
extradingenvoorhaarmoedertedoen.
Demantelzorgersuitdezegroephebbenalledriehogeverwachtingenvandeprofessionelezorgen
deoverheid.Daarvanverwachtenzewatzezelfnietopkunnenbrengen:afdoende,genegenenbeͲ
trokkenhulpaandezorgontvanger.ZezijndaarmeetetyperenalsbureauprofessionelemantelzorͲ
gers.Tegelijkertijdligtdaarnogweleenlaagonder:deprofessionelezorgmoetvoorhengoedmaken
watzijzelfnietmeervoorzichzien:eengoedebandmetdezorgontvanger.Datzijzichzorichtenop
deprofessionelezorggaatdusnietvanharte:wasdebandwélgoedgeweest,danhaddenzemisͲ
schienwelhogeropgegevenvaninformelezorg.De‘economievandedankbaarheid’isinhungeval
echter behoorlijk verstoord geraakt en doordat zij niet het gevoel hebben dat de mantelzorg een
logischantwoordisopeengelukkigejeugdzienzijgeenanderemogelijkheiddanhuneigeninspanͲ
ningen te verminderen en in plaats daarvan te proberen hun eigen inzet te laten overnemen door
professionals.
5.4.4 Terugtrekken:hetechtpaarGerritsen
HetechtpaarGerritsen,veertigersmeteenmelkveehouderij,heeftophetmomentvaninterviewen
een zware periode achter de rug. Zes weken voor het interview is de vader van meneer Gerritsen
overleden aan darmkanker. Vooral de laatste maanden voor het overlijden is de zorg voor hun
(schoon)vader zwaar en intensief geweest. De diagnose werd al twee jaar eerder gesteld, maar de
oudemeneerGerritsenwas,zoalszebeidenbeamen,“taai”enkrabbeldesteedsweerop.Omdathet
moment van overlijden steeds werd uitgesteld duurde het uiteindelijk allemaal veel langer dan ze
gedachthadden.DevadervanmeneerGerritsenistotheteindetoeinzijneigenhuisblijvenwonen
enisdaarookoverleden.Voordedagelijksezorgwaserdethuiszorg,delaatstevierdagenvanzijn
levenwasdat24Ͳuurszorg.HetechtpaarGerritsenisblijdatzehiermeezijnaanzijnwensomthuis
tekunnenstervenhebbenkunnenvoldoenmaarzoudennu,terugkijkendophoezwaardezorggeͲ
weestis,tochanderekeuzesgemaakthebben.Ooktijdenshetziekteprocesreesbijhenzonuendan
altijfeloverdevraagofdesituatienogwel‘houdbaar’was.Voorzichtighebbenzealternatievenals
eenverzorgingshuisweleensaangekaartbijdeanderebetrokkenen:devadervanmeneerGerritsen,
dezusvanmeneerGerritsenendevastemedewerkstervandethuiszorg.Hierbijstuittenzeechter
steedsopverzet.
IndeeersteplaatsvonddevadervanmeneerGerritsenzelfdatzorgbinnendefamiliesfeerdiendete
blijven. Meneer en mevrouw Gerritsen kunnen daar wel begrip voor opbrengen: het hoort bij de
leeftijdenbijeenopvoedingophetplatteland.
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MevrouwG.:Hetisnatuurlijkeenmanvaneenbepaaldegeneratie,diealtijdopeenboerenͲ
bedrijfheeftgewerkt,diehadzoietsvan:dat[verzorgingstehuis]isnietwatvoormij.Endat
isgewooneenhelegeneratie.Hijisaltijdzelfstandiggeweest,ookalsondernemermeteen
bedrijf.Diehelegeneratieheeftzoietsvan…
MeneerG.:…alsfamiliezelfdeproblemenoplossen.
HetechtpaarGerritsenstemt,zijhetmetwattwijfels,inmetdeverzorgingthuis.DatbetekentechͲ
ternietdatzeaanhuneigenbijdragegeengrenzenstellen.Zakendiehun(schoon)vaderheelnorͲ
maal vindt om van hen te verwachten, gaan voor meneer en mevrouw Gerritsen veel te ver. MeͲ
vrouwGerritsennoemthetvoorbeeldvandestomadiehaarschoonvaderopeengegevenmoment
kreeg.

Mevrouw G: In eerste instantie, toen hij die stoma kreeg, ging hij er ook vanuit dat ik elke
morgenenavonddiestomawelzoukomenverwisselen.Toenzeiikwel:ikgahiernietdageͲ
lijkstweeofdriekeerperdag…Dathebikinhetbeginheelduidelijkgezegd:ikwilvanalles
doen,maarditdoeikniet.
BlijkbaarhaddenmevrouwGerritsenenhaarschoonvaderverschillendeideeënoverwatjeals(aanͲ
getrouwde)familievoorelkaardoetenwasdestomaendedagelijkseverplichtingdiedatmetzich
meebrachteenbrugtever.Datwerddoorhaarschoonvadergeaccepteerd,endestomabelandde
ophetbordvandethuiszorg.

DezusvanmeneerGerritsenwas,veelmeerdanhaarbroer,geneigdomzoveelmogelijkaanhun
vaderswensomthuistekunnenblijventevoldoen.VoormeneerGerritsenwashetlastigomdaar
meeomtegaan.Zijnvoorstellenomdezorgteheroverwegenenandersaantepakken,strandden
ophet“tweemanschap”vanzusenvader.Dathadnietalleenalseffectdatdezorglasternietlichter
opwerd,maarookdathijzichminofmeerbuitengeslotenvoeldevandebesluitvorming.

MeneerG:Ikhebweleenkeerwatgezegd,datwel,maarhetwasaltijdtweetegenéén,mijn
vaderenmijnzuswasaltijdtweehandenopéénbuik.Danbemoeiikmeerverderookniet
mee.Ikkomnogwelvooreenkopjekoffie,maarverderniet.
Omdaternauwelijksnaarhemgeluisterdwordt,trektmeneerGerritsenzichsteedsmeerterug.Ze
zijn, zo geeft hij aan, geen mensen om het “hard tegen hard” te spelen en liever dan ruzie maken
houdthijhetvoorgezien.MevrouwGerritsen,dieinhetinterviewietsminderconflictmijdendoverͲ
komt dan haar man, voelde zich toch geremd om ook haar zegje te doen richting schoonvader en
schoonzus.Inhaarbelevinggeefthaarstatusalsaangetrouwdfamilielidhaarminderzeggenschap.
MevrouwG:Hetisopzichnooiteenconflictgeweest.
MeneerG:Nee,datniet.
Mevrouw G: Een meningsverschil. Ik had altijd zoiets van: ik doe het niet, want het is niet
mijnvader.Jehoortaltijd:vandekouwekantkomthet.Ikwilweladviezengeven,maarik
ganietmijnpootstijfhouden,wanthetisjouwvader.Ikhebvaakgenoegindezorggezien
dathetdaarechtmisgaat.
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Minofmeeralscompromiswerdbeslotendatdezus,omdatzijmeerwaardehechtteaanhetthuis
verzorgen van haar vader, dan ook een groter deel van de zorg op zich zou nemen. In de praktijk
kwamdaar maarweinig vanterecht. Bijiederbezoek,zo’ntweekeerper week,warenmeneeren
mevrouwGerritsentochweerbezigmethetregelenvanafsprakenenklusjesinenomhuis.BovenͲ
dienfungeerdemevrouwGerritsen,diezelfindezorgwerkt,’snachtsalstelefonische“achtervang”.
Achteraf hebben ze er vooral spijt van dat de zorg ten koste is gegaan van het contact met hun
(schoon)vader,wanterbleefmaarweinigtijdoveromrustigeenkopkoffiemethemtedrinkenen
methemtekletsen.
Bij de coalitie van zus en vader slootzich bovendien de vaste medewerkster van de thuiszorg aan.
Ookzijwasintensiefbetrokkenbijdezorg,enhadeenbandopgebouwdmetdevadervanmeneer
Gerritsen. Het echtpaar Gerritsen heeft het idee gekregen dat de thuiszorgmedewerkster vanwege
die emotionele band de optie verzorgingshuis heeft gesaboteerd en geeft aan teleurgesteld en geͲ
frustreerdtezijngeraakt overhetin hunogenweinigprofessioneleoptredenvande thuiszorgmeͲ
dewerkster. Het moeilijkst om mee om te gaan vonden zij dat de thuiszorg de grens overschreed
tussenfamilieenmensen‘vanbuiten’.Dethuiszorgmedewerkstermengdezichinbesluitenzoalshet
welofnietinschakelenvan24ͲuurszorgenhetwelofnietroepenvaneenartsbijeennieuweterugͲ
val.HiermeeoverschreedzijbijhetechtpaarGerritsendegrenstussenprofessioneleberoepskracht
en familie. Hun eigen positie in het besluitvormingsproces kwam hiermee nog meer in het geding,
terwijlookhetgevoelvan“onderons”tezijnbedreigdwerd.Tochkwamenzij,zelfsbijdezekwesͲ
ties,nauwelijksinactie.EenmeningsverschildatontstondtussenhetechtpaarGerritsenendethuisͲ
zorgmedewerksteroverwiehun(schoon)vadermoestafleggennahetoverlijdenishierintekenend:
MevrouwG:Nahetoverlijdenhebikweleenkeerveelmoeitemethaargehad.Datzijzei:als
hijkomtteoverlijden,wilikhemwelafleggen.
MeneerG:Datzijnzoookvandieaangelegenheden,toch?MaarwehebbenééngelukgeͲ
had:mijnvaderis’snachtsoverleden,entoenkwamdeuitvaartverzekering,endiewilden
hemdirectafleggen.Daarwasmijnzusbij.Eerlijkgezegdwasergeenanderekeuze.
MeneerGerritsengeefthieraan‘geluk’tehebbendatzijnvader’snachtsisoverleden:zohoefdehij
deconfrontatieoverwiehemzouafleggennietaantegaan.Erwas‘geenanderekeuze’.Dieandere
keuzewasernatuurlijkwel:meneerGerritsenhadkunnenaangevendathijnietwildedatdethuisͲ
zorgbetrokkenwasbijhetafleggenvanzijnvader.Dathijditzelfnietalsoptiezietgeefttedenken
over hoeveel onderhandelingsruimte hij voor zichzelf zag en hoe gelimiteerd, in ieder geval in zijn
ogen,zijninspraakindezorgwas.
OpmeneerGerritsenhaddehelesituatieeenbehoorlijkeinvloed.HijbeslootopeengegevenmoͲ
mentzichhelemaaluitdezorgsituatieterugtetrekkenenkwameenpaarwekennietmeerbijzijn
vaderoverdevloer.
MeneerG:Jelooptechtopjetenen,jelooptopjetandvlees.Toenhebikookeenpaarweken
gehaddatikerhelemaalnietbengeweest.Ikhadzoietsvan:ikredhetmaarnet,ikvindhet
welgoed.Ikwilnogwelevenbellen,maarikvindhetwelgoed.Dekoekwashelemaalop.
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BovendienkreeghijindeperiodenahetoverlijdeneenburnͲout.Ophetmomentvaninterviewenis
hijvandezeburnͲoutaanhetherstellenenkrijgthijnogdagelijkshulpbijdewerkzaamhedenopzijn
bedrijf.Despanning,zozegthij,komternueindelijkuit.
ǣ  
InhetverhaalvanhetechtpaarGerritsenkomenveelspanningennaarvoren:metdevaderenzus
van meneer Gerritsen, en met de thuiszorg. Tot conflicten komt het, zoals ze zelf aangeven, niet,
maargedurendehunverhaalwordtduidelijkdatzijnietblijwarenmethuneigenrolindezorgen
metdebesluitvorming.
Vanuit Hochschild kunnen de spanningen begrepen worden als een botsing van framing rules. De
vader van meneer Gerritsen redeneert voornamelijk vanuit het gemeenschapsregime. Dat heeft te
makenmetzijnhistorischeframingrules(generatie),zijnmoreleframingrules(dathoortindefamiͲ
lie)enmetzijnpragmatischeframingrules(erisfamiliebeschikbaar,eninhetgevalvanzijndochter
ookbereid,omdezezorgtakenopzichtenemen).Hijheefthogeverwachtingenvandeinzetvanzijn
familieenvindthetnietmeerdannormaaldatzijheminzijnwensomthuistekunnenblijveninalles
tegemoetkomen.Hijaccepteertdaarbijdatprofessionelehulpinhuisbepaaldetakenvandefamilie
overneemt,maarhetverzorgingshuisishemeenstaptever.DehoudingvanhetechtpaarGerritsen
ismeerambivalent.Zijerkennendathetvoorhun(schoon)vaderbelangrijkisomthuisteblijven,en
hechten er ook sterk aan om bepaalde zaken ‘in de familie’ te houden, maar denken anders over
welkbeslagdatophenalsdirectefamiliemagleggen.Zijzienhunrolveelmeeralssociaal:zijkomen
langsomtepratenenkoffietedrinken.Dezorgisietsdatzewillenuitbestedenaanprofessionals.
Dat ze zich vervolgens steeds weer geconfronteerd zien met de eisen van het daadwerkelijk zorg
verlenenleidtbijhentotfrustratie:hetisvoorhentelkensweeriets“extra’s”datzegeven,maardat
nietovereenkomtmethuneigenfeelingenframingrulesendoordeanderepartijooknietalsiets
bijzonders of extra’s erkend wordt. Hun wekelijkse bezoeken worden zo, in Hoschild’s termen, telͲ
kensweereenmisgiving.Deambivalentiekomtteruginderelatietotdethuiszorg.VandeprofessiͲ
onele zorg verwachten zij dat er praktische zorg geleverd wordt, maar niet dat er ook emotionele
binding en de daaraan verbonden inspraak ontstaat. Vanuit de kant van de thuiszorg zijn er weer
andere feeling en framing rules: de thuiszorgmedewerkster voelt zich sterk betrokken en ontleent
daaraanbepaalderechten.Voorhaarbetekent“professionalzijn”niet“emotioneelafstandelijkzijn”.
HetechtpaarGerritsenbelandtzoineenmoeilijkeonderhandelingspositie:vaderenzusdelenmet
elkaar de uitgangspositie van het gemeenschapsregime en wanneer er keuzes moeten worden geͲ
maakt, slaan zij de handen ineen. Wanneer zij daarbij ondersteuning kunnen krijgen van de thuisͲ
zorgmedewerkster,makenzijdaardankbaargebruikvan.Als“ruil”voorhaarondersteuningverwerft
dezezichalshetwareeensteedssterkerepositieaandeonderhandelingstafel.HetechtpaarGerritͲ
senstaatmethunopvattingenalleenenmoetmetledeogenaanzienhoeersteedsweeroverhun
grenzenwordtgegaan.OpmeneerGerritsenheeftdituiteindelijkheteffectdathijzichterugtrektuit
dezorg:geeninspraak,danookgeeninzetmeer.
DevraagblijfthangenwaaromhetechtpaarGerritsenniet,zoalszijhetzelfuitdrukken,“hardtegen
hard”zijngegaan.Haddenzijnietmeerinspraakrechtkunnenontlenenaanhunpositiealszoonen
schoondochter? Een onderliggende reden kan zijn dat meer inspraak ook meer betrokkenheid zou
hebbenbetekend.DoordebesluitvorminggeheelbijzijnzusteparkerenkonmeneerGerritsenook
gas terugnemen wat zijn inzet betrof. Hij hield hiermee de tijd en energie die hij in de mantelzorg
stakineigenhand.Wanneerhijzijnpuntmeerophetspitshadgedrevenenermeerprofessionele
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zorgwasingeschakeldofeenverzorgingshuiswasgeregeld,washijdaarwellichtookdehoofdverͲ
antwoordelijkevoorgeworden.Juistomdatdeframingruleszotegenoverelkaarstondenwerdhet
moeilijkomcompromissentevinden,ookinwiedeverantwoordelijkheidzoudragen.
Mantelzorgersdiezichterugtrekken,zoalsmeneerGerritsen,verbrekenderelatiemethunzorgontͲ
vanger, anderen uit het netwerk of de professionele zorg volledig. Hun eigen wensen (en framing
rules)blijkennietinovereenstemmingtebrengenmetdievananderenofmetdesituatie.Meestal
gaat het om een tijdelijke breuk die ontstaat op het moment dat de situatie de mantelzorger echt
bovenhethoofdgroeit.
Drie autochtone en twee migrantenmantelzorgers maken van deze strategie gebruik. De meesten
vanhenstrevener,netalsmantelzorgersdieverminderen,naardatdeprofessionelezorgeendeel
vanhuntakenoverneemt.HetterugtrekkenisvoorallebetrokkeneneenweinigbevredigendeoplosͲ
sing:demantelzorgerkamptmetschuldgevoelenmaaktzichnogsteedszorgenoverdezorgontvanͲ
ger,dievervolgenspraktischezorgmislooptterwijldeonderlingebandernietbeteropwordt.TegeͲ
lijkertijdkanheteensoortpaardenmiddelzijnwaarmeedemantelzorgeraangeeftdatdegrensnu
echtbereiktis.HetwordtdeomgevingopdezemanierwelmeteengoedduidelijkdatdemantelzorͲ
geraandetakszit.Bovendienwordtmennugedwongentezoekennaarandereoplossingenvoorde
zorg,enblijkenermogelijkhedentezijnwaarmenzeeerstnietzag.ZowerdindefamilieGerritsen
uiteindelijktochbeslotenomvoorvader24Ͳuurszorgaantevragen,alsdirectgevolgvanhetsignaal
datmeneerGerritsenhaduitgezondendoordomwegeenpaarwekenthuisteblijven.Toendezorg
Feyza(Turks,30)teveelwerdlietzehaarkindereneenpaarwekenbijhaarmoeder(tevenszorgontͲ
vanger)achterengingzonderverdereaankondigingopvakantie.HetwerdhaarmoederopdiemaͲ
nierwelduidelijkdatdezorghaardochterteveelwerd,waarnahetvoorFeyzaweermogelijkwerd
om het onderwerp thuiszorg aan te kaarten. Pas wanneer de mantelzorg opeens wegvalt krijgt de
omgevingdoorwatdemantelzorgereigenlijkallemaaldoet,endiebewustwordinggeeftdemantelͲ
zorgereensterkereonderhandelingspositie.
5.4.5 Conclusiecasussen
Opbasisvanbovenstaandeomschrijvingvanderelatietussenzorgregime,conflictenstrategiekunͲ
nen enkele conclusies worden getrokken voor wat betreft de verschillen tussen autochtone en miͲ
grantenmantelzorgers. De migrantenmantelzorgers en hun omgeving redeneren vaker vanuit het
gemeenschapsregime.Zijkrijgendaardoorvakertemakenmetspanningenzoalshetzichovervraagd
voelen of verzet tegen het inschakelen van professionele zorg. Omdat autochtone mantelzorgers
vaker vanuit het bureauprofessionele regime redeneren spelen hun conflicten zich vooral af in de
relatiemetdeprofessionelezorg.HetverschilinsoortregimeenconflictleidtechternietnoodzakeͲ
lijkerwijstoteenverschilingehanteerdestrategie.Inallevierdegroepenismaarweinigverschilte
zien in het aantal autochtone en migrantenmantelzorgers. Migrantenmantelzorgers zijn ongeveer
even vaak als autochtone mantelzorgers aan het onderhandelen, verduren, verminderen of terugͲ
trekken.Voorzowelautochtonealsmigrantenmantelzorgersgeldtverderdateenslechterelatiemet
dezorgontvangeroffamiliekanleidentotdestrategievanverminderenofterugtrekken.Hetgevoel
bijdezorgontvangerinhetkrijttestaan(positiefopgevat,bijvoorbeeldomdatmendankbaarisvoor
deopvoeding),lijktveelmeerbepalendvoorhetontstaanvanconflictenenhetkiezenvaneenstraͲ
tegiedanetnischeafkomst.
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5.5

Vierstrategieënnaderbekeken

UitdevoorgaandeparagraafisgeblekendatnaastzorgopvattingenookonderlingerelatieseenbeͲ
langrijkerolspeleninhetsoortconflictendatkanontstaanendeconflicthanteringvanmantelzorͲ
gers.Indezeparagraafwilikditonderscheidverderbesprekenenprobeerikteachterhalenwelke
rolvoorrespectievelijkzorgopvattingenenonderlingerelatiesisweggelegd.
Onderhandelen,verduren,verminderenenterugtrekkenblijkenmenselijkereactiesoponwenselijke
situaties te zijn die veel vaker voorkomen dan alleen onder mantelzorgers. Econoom Albert
Hirschman (1970) omschrijft ze als wijzen waarop klanten reageren op in hun ogen ondeugdelijke
servicevanbedrijven.Zijndrijfveerwasommanagerservanbewusttemakendatzijvanhetgedrag
vanhunklantenveelkunnenleren,eenprincipedathijvervolgensooktoepasteopdepolitiek,en
ooktoepaspaarachttevoorkleineresocialeomgevingenzoalsdekerkengezinnen(Hirschman1970,
33). Hirschman onderscheidt drie strategieën: exit, voice en loyalty. Exit houdt in dat mensen zich
simpelwegterugtrekken:“[…]customersstopbuyingthefirm’sproductsorsomemembersleavethe
organization”(idem,4).Binnendeeconomiewordtde“exitͲoptie”gezienalseenmachtigmiddelvan
klantenomeengoedekwaliteitenprijsaftedwingen:wanneerhethenbijdeenefirmanietbevalt,
gaanzesimpelwegnaareenandere.Hirschmanerkentdatvoor“basicsocialorganizations”zoalsde
kerkofhetgezindeexitoptieeenstukmoeilijkerterealiserenvalt(idem,76).Juistdaar(maarook
onder sommige klanten of aanhangers van een politieke partij) lokaliseert hij daarom de tweede
optie:voice.Binnendezeoptiekiezenmensenervoorindeonbevredigendesituatieteblijven,maar
zegevenweluitingaanhunongenoegen.“Thefirm’scustomersortheorganization’smembersexͲ
presstheirdissatisfactiondirectlytomanagementortosomeotherauthoritytowhichmanagement
issubordinateorthroughgeneralprotestaddressedtoanyonewhocarestolisten[…]”(idem,p.4).
Indevoiceoptieproberenmensendaadwerkelijkdepraktijkenofhetbeleidvaneenorganisatiete
veranderen(idem,30).Eenderdeoptieisloyalty:menbesluitteblijven,maarzietgeenkansomhet
ongenoegenteuitenenduldtdaaromdesituatiezoalsdezeisindehoopdatdingenzichtengoede
zullenkeren.Dezemensen“lijdeninstilte”(idem,38)enhopendatiemandzichvoorhunzaakzal
gaan inzetten. Een vierde optie, neglect, is later nog aan het rijtje toegevoegd (Kolarska en Aldrich
1980;Rusbult,ZembrodtenGunn1982;FarellenRusbult1992).Dezeoptiegeldtbijvoorbeeldvoor
werknemersdieontevredenzijnmethunbaan,watzichuitinlaksennalatiggedrag.
De strategieën exit, voice, loyalty en neglect van Hirschman blijken zeer goed aan te sluiten bij de
vierstrategieëndieikondermantelzorgersaantrof.DematewaarinmensenvooreenbepaaldestraͲ
tegiekiezenoftoteenbepaaldestrategiegedwongenwordeniswelverschillend.Voorklantenishet
relatiefgemakkelijkombijeenslechteserviceovertestappennaareenandereaanbieder.BijmanͲ
telzorgerskomenexit(terugtrekken)enneglect(verminderenvaninspanningen)echtervooraldan
voor wanneer voice (onderhandelen) niet blijkt te werken en loyalty (verduren) tot overbelasting
leidt. Dit verschijnsel van mantelzorgers die vast komen te zitten nadat onderhandelingen over de
zorgmisluktzijn,wordtinietsanderevormookaangetroffenPearlinenAneshensel(1994).Bijhen
ligtdenadrukophetsluipendekaraktervandemantelzorg.Zijvergelijkenhetgevenvanmantelzorg
methethebbenvaneenprofessionelecarrière:netalsinhetarbeidsprocesbestaatookmantelzorg
vaak uit verschillende fasen, die variëren van lichte zorg naar een vaak steeds zwaarder wordende
vorm van zorg, tot ten slotte de zorgontvanger overlijdt of naar een verzorgingsͲ of bejaardenhuis
verhuist. Zij wijzen daarbij op het belangrijke verschil dat men zich over de professionele carrière
voorafvaakeenveelduidelijker beeldheeftgevormddanoverde“carrière”alsmantelzorger.Het
gevolgisdatmenzichzelfgeheelkanverliezenindemantelzorg.DebegrippendieHirschmanaanͲ
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reiktlatenziendatmantelzorgersnogwelkunnenzoekennaarmanierenomditprocestebeïnvloeͲ
denoftedoorbreken.Zijzijndaarbijechterafhankelijkvanhuneigenonderhandelingsruimteenvan
wederhoor bij andere partijen zoals de zorgontvanger, familieleden, de overheid en professionele
instanties.
 
Loyaliteit is bij Hirschman niet alleen een aparte strategie, maar ook een bemiddelende factor die
vaninvloedisopdekeuzevooranderestrategieën.Hoemeerloyaliteit,hoegroterdekansdatmenͲ
sendesituatieverdurenofzichuitsprekenviaonderhandeling.Hoeminderloyaliteit,hoegroterde
kans op vertrek of verminderen van de inspanningen. Loyaliteit heeft veel te maken identificatie:
juistwanneerklantenzichaaneenbepaaldmerkverbindenofmensenzichmeteenpolitiekepartij
identificerenzaldeloyaliteitgrootzijn.Eenanderebemiddelendefactorisdeeventuelerepercussie
diemensentewachtenstaatwanneerzenietlangerloyaalzijn.Hirschmandenktdanbijvoorbeeld
(inzijntijdergactueel)aanpartijlidmaatschapincommunistischelanden.Omdatermaaréénpartij
ishebbenmenseneigenlijkgeenkeuze.Bovendienstaathenvervolgingtewachtenwanneerzijniet
langerloyaalzijnaandepartij.Sommigemensenverdurendaaromdesituatiezonderdaadwerkelijk
loyaaltezijn.
Hetisdevraaginhoeverredebemiddelendefactorenvanloyaliteitenrepercussieeenrolspelenbij
hetbepalenvandestrategievanconflicthanteringbinnendefamilieͲenvriendenkringwaarmantelͲ
zorg zich afspeelt. Hier lijkt een belangrijke sleutel te liggen voor antwoord op de vraag waarom
mantelzorgers voor een bepaalde strategie kiezen. Een verhelderende omschrijving van de wijze
waarop binnen loyaliteit en repercussie in mantelzorgrelaties plaatsvindt kan worden gevonden bij
Knipscheer(1990).Volgenshemzijninfamilieverbandzowelemotioneleals“institutionele”banden
vanbelangbijhetbepalenvandecontinuïteitvande(zorg)relatie.Emotionelebandenduidenerop
dat familieleden onderling in meerdere of mindere mate onderlinge affectie voelen en tonen. Met
institutionelebandenbedoeltKnipscheerhetsysteemvanrechtenenplichtendatbepalendisvoor
watgezinsleden(metnamekinderenenouders)voorelkaardoen(1990,11).DitsysteemwordtbeͲ
paald door “controleͲmechanismen” waarbinnen verwachtingen expliciet uitgesproken worden of
juisthelemaalnietbesprokenworden:hettaboeverklarenvanhetonderwerpfamiliezorgisookeen
vormvancontrole,omdathetdeonderhandelingsruimtevandekinderenverkleint.InhoeverreouͲ
dershetgedragvanhunkinderenproberentebeïnvloedenhangtookafvandematewaarindeonͲ
derlingerelatie“geïnstitutionaliseerd”is.Ditiseenwatverwarrendeterm,waarmeeKnipscheereen
schaalaanduidt metaan deenekant vanhetspectrumonderlingerelaties waarbinnen deverhouͲ
dingenbespreekbaarzijnenmenelkaarzovrijmogelijklaat,enaandeanderekantvanhetspectrum
relatieswaarindeverhoudingenvaststaanenerweinigruimteisvoordiscussie.Zoweldeemotionele
bandalsdenadrukdieoponderlingeverplichtinggelegdwordtspelenzodoendemeebijdeopvatͲ
tingenoververplichtingenbinnendefamilie.Hetisdevraaghoebeidefactorendan“werken”ten
aanzienvandegekozenstrategie.
Uitbovenstaandeomschrijvingvandevierstrategieënwerdalduidelijkdatwanneerdeemotionele
bandverstoordis,ditgrotegevolgenheeftvoordeplichtsopvattingvanmantelzorgers.SlechteverͲ
houdingenmetdezorgontvangerofanderenbinnenhetinformelenetwerkleidenertoedatmantelͲ
zorgersveeleerderoverbelastraken.Grandetal.(1999)onderzochtenhoedeemotionelebandtusͲ
sen familieleden van invloed is op de taakopvatting. Zij benadrukken dat opvattingen over familieͲ
verplichtingen niet vanuit een neutraal beginpunt vertrekken. Tussen mantelzorger en zorgontvanͲ
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ger,entussenmantelzorgerenanderefamilieleden,bestaateen“onuitgesprokencontract”opbasis
waarvanmensenkeuzesmaken.DitcontractdoetsterkdenkenaandeeconomievandedankbaarͲ
heid van Hochschild, waarbinnen mensen op emotioneel vlak giften uitwisselen. Op basis van dit
contract wordt de ene gift, bijvoorbeeld een gelukkige jeugd, uitgewisseld voor een andere, zoals
intensievemantelzorg.HetideebijdezorgontvangeropaffectiefͲemotioneelvlakietsverschuldigd
tezijnzorgtvooreensterkergevoelvanverplichting.Hetlijkteropdatloyaliteitsterkverbondenis
metdekwaliteitvanonderlingeemotioneleverhoudingen,terwijlrepercussiesverbandhoudenmet
dematewaarinbinnengezinnendeonderlingeverhoudingengereguleerdofjuistvrijzijn.Watkan
opbasisvandezeconstateringgeconcludeerdwordenmetbetrekkingtotstrategieënvanmantelzorͲ
gers?
IndeeersteplaatskanverondersteldwordendathetzorgregimevanmantelzorgersenhunomgeͲ
ving van invloed is op de mate waarin onderlinge relaties geïnstitutionaliseerd zijn. Binnen het geͲ
meenschapsregimelijkenrelatieszichvooralaandegeïnstitutionaliseerdekantvandeschaaltebeͲ
vinden.Erwordtveelwaardegehechtaanplichtsbesef,altruïsmeenbetrokkenheidopmensenuit
het eigen netwerk. Loyaliteit aan elkaar wordt bezien vanuit deze waarden en krijgt uitdrukking in
hetvolbrengenvanmantelzorgtaken.WanneerdemantelzorgeringebrekeblijftzullenerrepercusͲ
siesvolgenzoalshetzichmoetenverantwoorden,roddelvananderenuithetnetwerkofconflicten
met de zorgontvanger. Binnen een dergelijke context ligt de strategie van verduren voor de hand.
Vooronderhandelingismaarweinigruimteenverminderenofterugtrekkenheefternstigegevolgen
voor de onderlinge verhoudingen, zeker wanneer het gemeenschapsregime een gedeeld uitgangsͲ
puntisvandemeerderheidvanhetinformelenetwerk.Hetbureauprofessioneleregimelijktzichop
deschaalmeeraandekantvanvrijerelatiestebevinden,waarbinnendeonderlingeverhoudingen
onderwerpvandiscussiekunnenzijn.Omdatzorgvooralalseentaakvandeoverheidwordtgezien,
kandetaakverdelingbinnendefamiliemakkelijkeronderwerpvangesprekzijn.Deonderhandeling
metfamilieledenverlooptmakkelijkeromdatermethetgesprekoverdetaakverdelinggeenbasale
waardeninhetgedingzijn.Wanneerdemantelzorgermeertakenwiloverdragenaanprofessionele
zorginstanties wordt dit door andere familieleden niet gezien als een gebrek aan loyaliteit aan de
zorgontvanger en er volgen ook geen repercussies. Tegelijkertijd kan de onderhandeling met de
overheidofprofessioneleinstantiesjuistmoeizaam verlopen,omdatdezeverhoudingenveelmeer
geïnstitutionaliseerdzijnendereikwijdtevandebijdragevandeoverheidenzorginstellingeninwetͲ
ten en regelgevingen vastgelegd is. Bovendien wordt er vanuit de zich terugtrekkende overheid
steedsmeerverantwoordelijkheidbijburgerszelfgelegd.BurgerskunnenmetdeoverheidinonderͲ
handeling door bijvoorbeeld aan het loket of per brief de zorgindicatie ter discussie te stellen, of
doordeeltenemenaandoordegemeentegeorganiseerdegesprekkenover(mantel)zorg.Wanneer
dergelijke individuele onderhandelingen niet werken kunnen burgers hun stem laten horen binnen
dekadersvangeorganiseerd,formeelprotest.DestrategievanverdurenwordtbijdezemantelzorͲ
gers pas relevant wanneer alleen de zorgontvanger vanuit het bureauprofessionele regime redeͲ
neert.Demantelzorgerwildangraagdezorgzelfgeven,maarmoetaccepterendatdezorgontvanͲ
gerdezelieverdoorprofessionalslaatuitvoeren.
WatdeonderzoekenvanKnipscheerenGrandetal.latenzienisdatopvattingenoverderedelijkheid
vandetaakverdelingnietalleenafhangenvandeframingrulesoverhoeanderenhetdoen(moreel),
hoe de zorg vroeger geregeld was (historisch) en welke mogelijkheden er zijn (pragmatisch), maar
ook van de wijze waarop mantelzorgers de onderlinge familiebanden ervaren. Deze factor van de
onderlingebandblijfthetregimeverhaalonderbelicht.Hetzorgregimewordtgecomplementeerdof
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gereguleerddoordefactorvanonderlingerelatiesdiemedebepalendzijnvoorhetkaraktervande
“economievandedankbaarheid”waarinmantelzorgerszichbevinden.Wanneerdeonderlingeband
nietgoediszullenmantelzorgerseerderbijdestrategieënvanverminderenenterugtrekkenbelanͲ
den. Onderhandelen is in dat geval immers lastig omdat de onderlinge communicatie hoe dan ook
niet goed verloopt. Voor het verduren van de situatie zullen ze minder geduld kunnen opbrengen,
omdat ze minder gemotiveerd zijn de zorg vol te houden wanneer ze niet het idee hebben bij de
zorgontvangerinhetkrijttestaan.

5.6

Detevredenmantelzorger

Uit bovenstaande paragrafen zou, onterecht, het beeld kunnen ontstaan dat alle mantelzorgers te
makenkrijgenmetspanningenenconflicten.Datisgelukkigniethetgeval:tienvande34geïnterͲ
viewdemantelzorgersblekennietmetspanningenofconflictentemakentekrijgen.Zevenvanhen
zijnmigrant.Bijhenverliepdemantelzorgjuistzoalszijdatzelfgraagwilden.Hethebbenvangoede
onderlingefamiliebandenblijktbijheneenbelangrijkevoorwaardevoortevredenheidoverdetaakͲ
verdeling.Dezorgkonhenwelfysiekofmentaalzwaarvallen,maardithadniettemakenmetmeͲ
ningsverschillenmetanderenuithunnetwerk.Tabel5.4geefteenoverzichtvandeetnischeachterͲ
grondenhetzorgregimevandemantelzorgersdienietmetspanningenofconflictentemakenkrijͲ
gen.
Tabel5.4

KenmerkenvanmantelzorgersdienietmetspanningenofconflictentemakenkrijǦ
gen
Naam
Etnischeachtergrond Zorgontvanger
Regime
Elke
NL
Vader
GR
Mevr.VanRijn
NL
Manenzoon
BPR
Mieke
NL
Zoon
BPR
Marrit
NL
Cliënten
GR
Emre
T
Moeder
GR
Cansu
T
Zoon
GR
Dilek
T
Vader
GR
Ilayda
T
Schoonouders
GR
Dhr.Ozgül
T
Vrouw
BPR
Kayra
T
Moeder
BPR
Etnischeachtergrond:NL=Nederlands,T=Turks,S=Suryoye
Regime:BPR=bureauprofessioneel,GR=gemeenschapsregime

Omeenvoorbeeldtezienvande“tevredenmantelzorger”volgthierondereenvijfdecasus,dievan
Emre,diejuisterggelukkigismetdezorgdiehijgeeftenalleswathijervoorterugkrijgt.
5.6.1 Casus5:Emre
Emre, een Turkse man van 40, heeft zes weken voor het interview zijn vader verloren die aan een
plotselingehartstilstandoverleed.EmreheeftdaarnadevolledigezorgvoorzijnmoederopzichgeͲ
nomen.Zijheeftlichamelijkeklachtendiehetbewegenmoeilijkmakenenisdaarnaastvolledigvan
slagdoorhetoverlijdenvanhaarman.Emreheefteeningrijpendebeslissingengenomen:zijnzaak,
eencadeauwinkel,heefthijvandehandgedaanenzijnappartementheefthijopgezegdomweerbij
zijnmoederintetrekken.Vandeeneopdeanderedagishijnueenfulltimemantelzorgerdieweinig
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tijdmeerheeftvoorvrienden,hobby’sensport–“ikbeginwelaantekomen”,bekenthij.Ondanks
dezerigoureuzeveranderingenheefthijernoggeenmomentspijtvandathijnuweerthuiswoont
endagin,daguitvoorzijnmoederzorgt.Integendeel,Emrehaaltveelvoldoeninguitdezorgdiehij
levert.Datheeftdeelstemakenmethetrecenteverliesvanzijnvader:samenmetzijnmoederkan
hijrouwenenoverhunverliespraten.Maarhetheeftooktemakenmetzijn‘SitzimLeben’.Voor
EmreheefthetzorgenvooreenandertemakenmeteenhogerdoelwaarallemensenzichmeebeͲ
zigzoudenmoetenhouden.Volgenshemzoudesamenlevingereenstukmooieruitzienalsmensen
de zieken en ouderen zouden opzoeken, elkaar op straat de helpende hand toe zouden steken en
overhetalgemeeneenbeetjeaardigervoorelkaarwaren.Iedermensheeftdatinzich,geloofthij,
enzouerzelfeenstukgelukkigervanwordendoornaaranderenomtezieninplaatsvanzichterichͲ
ten op materiële zaken. Emre ontleent deze visie aan zijn opvoeding en zijn geloof (hij is moslim),
maarmeentdathijhandeltvanuitalgemeengeldendeprincipes:hetgelukkigwordendoorvooreen
ander te zorgen geldt voor iedereen, Turk of Nederlander, gelovig of niet. Een ander zou het misͲ
schienbenauwdkrijgenvanzijntoekomstperspectieven:hijzitzonderbaanenzalervoorlopigook
geentijdvoorhebben,endaarmeezonderinkomen.Bovendienzouzijntoekomstigepartner(hijis
nusingle) hetmoetenzienzittenom ookbijzijn moederintetrekkenen hijvermoedtdatdithet
aantalvissenindevijverbehoorlijkvermindert.Tochmaakthijzichdaarhelemaalgeenzorgenover.
Hetmantelzorgengeefthemopditmomentgenoegvoldoening:“ikworderdronkenvan,eeneufoͲ
rischgevoel,ikgenietervan”.Envoordetoekomstgeldt:wiedanleeft,wiedanzorgt.
5.6.2 Kenmerkenvantevredenmantelzorgers
Bij Emre kan gesproken worden van een tevreden mantelzorger omdat de zorg die hij verricht in
overeenstemmingismet,ofzelfsdeinspiratievormtvoor,zijnlevensovertuiging.Sommigeandere
gelukkigemantelzorgersdeeldendezeovereenstemmingvanopvattingenensituatiemethem.Dilek
(40,Turks)namhaarvaderinhuisdie,toenhijinhetrevalidatiecentrumtehorenkreegdathijnaar
een verzorgingstehuis zou moeten, had geprobeerd te “ontsnappen”. Zij kon zich die ontsnapping
goedindenkenenbeslootsamenmethaarbroerdathunvaderbijéénvanhenmoestkomenwoͲ
nen.Hetideevanhunvaderineenverzorgingstehuiswasvoorbeidenondraaglijkenlievernamenze
zelfdeintensievezorgvoorhunvaderop.
Mantelzorgerskunnenooktevredenzijnmethunsituatieomdathunstrategieheeftgewerkt.Infeite
gaathetdanvrijwelaltijdomdestrategievanonderhandeling.ZoverteltElke(68,Nederlands)datzij
methaarzusheeftafgesprokendatzenadepensioneringvandezusdezorgvoorhunvaderzullen
gaandelen.HetvooruitzichtdatdezorglastindenabijetoekomstverlichtzalwordenmaaktdatElke
zichgeenzorgenmaaktofdezorgmisschientezwaarzalworden.Mieke(58,Nederlands)zochtteͲ
vergeefs naar een christelijke instelling waar haar autistische zoon zou kunnen wonen. Uiteindelijk
mobiliseerdenzijenhaarmanzelfeengroepjeoudersdiesameneendergelijkeinstellinginhetleͲ
ven riepen. Kayra (41, Turks) besloot toen haar gezondheid haar in de steek liet samen met haar
moederdathetbeterzouzijnomhethuishoudelijkwerkovertelatennemendoordethuiszorg.
Een ander kenmerk van de tevreden mantelzorger is dat de inzet van professionele zorg aan hun
verwachtingen voldoet. De professionele zorg werkt in dat geval ondersteunend en geeft hen het
ideedathunzorgontvangerbijdeprofessionalsingoedehandenis.Cansu(63,Turks)verteltdatzij
enormveelsteunheeftgehadaanhaarhuisarts,diezichproactiefopsteldetoenhaarzoonaanschiͲ
zofrenie bleek te leiden. Hij zocht een geschikte woonvoorziening voor haar zoon en had ook veel
aandachtvoordeimpactvandesituatieopCansuenhaarman.
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Eenvierdekenmerkvandetevredenmantelzorger,tenslotte,isdathijofzijhetideeheeftdatde
zorgplaatsvindtineenwederkerigerelatie.Zoalseerderbesprokeniserbijhenhetideedatdegift
vanmantelzorgplaatsvindtinde“economievandedankbaarheid”,waarinzedezorgverschuldigd
zijn aan de zorgontvanger, die eerder ook voor hen klaarstond. Ilayda (29, Turks) zorgt voor haar
schoonmoederendoetditgraagomdatzijvanhaarschoonmoederookveelsteunontvingtoenze
zwangerwasenhulpnodighad.
Een overeenstemming tussen opvattingen en situatie, een geslaagde onderhandeling met de zorgͲ
ontvanger of anderen uit het netwerk, tevredenheid over de professionele zorg en het gevoel van
wederkerigheidzijnzodoendefactorendiebijdragenaanmantelzorgwaarmenzichwelbijkanvoeͲ
len.

5.7

Conclusie

DeaanleidingvoorditdeelonderzoekwasdeconstateringdatonderburgersmeteenmigrantenachͲ
tergronddezorgopvattingenlijkenteverschuiven:vanalgemeengeaccepteerdenormendatdefaͲ
milievoorelkaarzorgtkijkensteedsmeermigrantennaardeoverheidenprofessioneleinstantiesals
medeverantwoordelijken.IkvroegmijafofeendergelijkeverschuivinginopvattingenooktotspanͲ
ning en conflict kan leiden, en van welke conflicthantering migrantenmantelzorgers vervolgens geͲ
bruikmaken.Indezedeelstudiewerddaaromdevolgendevraaggesteld:
MetwelkespanningenenconflictenkrijgenautochtoneenmigrantenmantelzorgerstemaͲ
kenenopwelkewijzegaanzijmetdezespanningenenconflictenom?
Bij zowel autochtone als migrantenmantelzorgers uit Almelo, Enschede en Hengelo kan sprake zijn
van botsende zorgopvattingen en belemmeringen ten opzichte van zorgvoorzieningen en mantelͲ
zorgondersteuning.HoediebotsingeneruitzienisafhankelijkvanhetzorgregimedatdemantelzorͲ
gerenanderepartijenalsuitgangspuntnemen.Spanningenkunnenontstaanwanneerfeelingrules
en framing rules botsen: een mantelzorger die professionele hulp in wil schakelen botst met een
zorgontvangerdiemantelzorgprefereert,menbotstoverdevraagofmantelzorgeenplichtofeen
daadvanliefdeis,ofoverdevraagwatvanprofessionelehulpverwachtmagworden.Mantelzorgers
kunnenzichbijdesituatieneerleggenenerhetbestevanmaken,opzoekgaannaareencompromis
ofblijvenonderhandelenoverdezorgdiezegevenendebetekenisvandiezorg.
Uit dit deelonderzoek blijkt niet dat de voor dit onderzoek geïnterviewde migrantenmantelzorgers
perdefinitiemeertemakenkrijgenmetoflasthebbenvanspanningendanautochtonemantelzorͲ
gers.Voorbeidegroepengeldtdaternueenmaalverschillendgedachtwordtoverwieerzorgmoet
geven,eninbeidegroepenlopenmensenaantegendegrenzenvanhuneigenkunnenofdemogeͲ
lijkhedendiedeoverheidbiedt.
Erblijkenviermogelijkestrategieëntezijn:onderhandelen,verduren,verminderenenterugtrekken.
Figuur5.3geeftdezestrategieënweerineenschema.Indemeestegevallenbeginnenmantelzorgers
met onderhandeling. Vaak komen mantelzorgers in een onderhandelingspositie terecht nadat ze
noodgedwongenbepaaldepatronendoorbreken(naeenburnͲoutofanderevervelendeervaringen
als gevolg van de mantelzorg). Onderhandelingen kunnen plaatsvinden met de zorgontvanger over
deintensiteitenvormvandemantelzorg,metanderenuithetinformelenetwerkoverdetaakverdeͲ
ling of met de overheid en professionele instanties over de geleverde zorg. Uit de interviews met
migrantenmantelzorgersblijktdatonderhandelingeenaanduidingkanzijnvanverschuivendezorgͲ
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opvattingen.Deverwachtingenvandeoudersbotsendanbijvoorbeeldmetanderetijdsbestedingen
vandemantelzorger,zoalsbetaaldwerkofvrijwilligerswerk,diedemantelzorgernietzomaaropwil
geven.Denoodzaakvaneeneigeninkomen,maarookdewensommaatschappelijkactieftezijn,zijn
inzet bij de onderhandeling. Bovendien verschuift de norm, vooral aangetroffen binnen de Turkse
cultuur,datdevrouwvandeoudstezoondezorgdienttegeven.Ookdeanderekinderenworden
aangesprokenophunverantwoordelijkheidensommigevandeTurksevrouwendieaanhetonderͲ
zoekmeewerktenzorgdenvoorhuneigenoudersinplaatsvanhunschoonouders.HetaantalpotenͲ
tiële mantelzorgers dat op de verantwoordelijkheid om mee te helpen kan worden aangesproken,
wordthierdooruitgebreid.OfmantelzorgerserindeonderhandelingookinslagenomdezorgontͲ
vangerofanderenuithetnetwerkteovertuigenhangtervanafinhoeverremendaarontvankelijkis
voordeargumentenvandemantelzorger.Verscheidenemantelzorgersgavenaandathunouderser
begripvoorhebbendatookwerkengezineenbelangrijkeplaatsinnemeninhetlevenvanhunkind
endatzijzichdaaromneerleggenbijhetuitbestedenvansommigetakenaanprofessionelezorginͲ
stanties.Binnendekringvanbroersenzussenwordterwisselendgereageerdopdeoproepdezorg
meertedelen.Sommigemantelzorgersgavenaandatdezorgzoeerlijkmogelijkonderdekinderen
verdeeldwordt,terwijlhetgevalzichookvoordoetdatculturelenormenselectiefgebruiktworden
om de mantelzorger als hoofdverantwoordelijke te handhaven. Om over een goede onderhandeͲ
lingspositietebeschikkenishetnodigdatmantelzorgerszichbewustzijnvaneigenopvattingenen
dievanmensenomhenheen,datzehuneigenwaardekennenenbeschikkenoverdenodigeasserͲ
tiviteiteninlevingsvermogen.DaarbijishetvanbelangdatmantelzorgerseenzekerematevanasserͲ
tiviteit bezitten, bondgenoten vinden, geduld op kunnen brengen en een dusdanige relatie met de
zorgontvangerenfamiliehebbendatdezeopenkanstaanvoordestandpuntenenervaringenvande
mantelzorger.MogelijkspeeltindeonderhandelingtussenkinderenenoudersmeteenmigrantenͲ
achtergrondmeedatzijoverhetalgemeennietineenonderhandelingscultuurzijnopgegroeid,zoals
veel autochtone mantelzorgers. Zo blijken migrantenjongeren veel waarde te hechten aan respect
voorhunoudersenzijnzesterkgeneigdrekeningtehoudenmethunwensen.Ditrespectuitzichbij
heninheteerderuitdeweggaanvanconflictendanonderhandelen(PelsendeGruijter2006;KetͲ
ner2008).Hetisgoeddenkbaardatautochtonemantelzorgersalvanjongsafaanveelmeergewend
zijnommethunouderscompromissentesluiten.Zijzijn,indetermenvanKnipscheer(1990),meer
opgegroeidineenvrijgezinwaardeonderlingeverhoudingenterdiscussiekunnenstaan.DevaarͲ
digheden die ze hierbij hebben opgedaan en het gevestigde “onderhandelingsklimaat” dat binnen
hetgezinalbestaatgevenheneensterkereuitgangspositiedanhuntegenhangersmeteenmigranͲ
tenachtergrond.
Destrategieënverduren,verminderenenterugtrekkenvolgenvaakopmislukteonderhandelingen.
Mantelzorgersdieverdurenleggenzicherbijneerdatdezorgontvanger,familieledenofprofessioͲ
nalsnietkunnenwordenovertuigd.BijdemigrantenuitonsonderzoekdiebijdestrategievanverͲ
duren zijn uitgekomen is het meestal de relatie met de zorgontvanger of familieleden die onder
spanningstaat,terwijldeautochtonemantelzorgerszichvooralmoetenverhoudentotprofessionals
ofambtenaren.Voormantelzorgersdiespanningenmetfamilieledenverdurengeldtdathunsituatie
lastigerwordtnaarmatedetijdverstrijkt,omdatallerleipatronenronddemantelzorgsteedsmeer
vastgroeien.Bijhenzelf,dezorgontvangerenfamilieledentreedtgewenningopdiehetsteedsmoeiͲ
lijker maakt om op een gegeven moment de zorg nog uit handen te geven. Dat de mantelzorger
steedsmeerexpertiseontwikkeltoverdeaandoeningvandezorgontvangerdraagthiernogaanbij.
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Ditproceswordtookwelde‘mantelval’genoemd:debelastingopdemantelzorgerneemtsluipenͲ
derwijstoe(Timmermansetal.,2005).
Mantelzorgersdie,somsnamislukteonderhandeling,eengespannensituatiemoetenverdurenkan
de (ervaren) zorglast te veel worden. Omdat andere hulp niet voorhanden is of anderen zich niet
bereid tonen bij te springen, kunnen mantelzorgers er voor kiezen om hun eigen inspanningen te
verminderen,vaakbeginnendbijtakendieals“extra”beschouwdkunnenworden.Hetgevolghiera
is dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat en dat de zorgontvanger vaak alleen nog de meest
noodzakelijkezorgkrijgt.
Mantelzorgers die de situatie compleet boven het hoofd groeit kunnen zich (tijdelijk) terugtrekken
uitdesituatie.ZijkunnenervoorkiezenomhelemaalgeenzorgmeerteverlenenofdesamenwerͲ
kingmetprofessionalsstoptezetten,zekerinhetgevalwanneerzij(ennietdezorgontvangerzelf)
verantwoordelijkzijnvoorhetinschakelenvanprofessionelezorg.Doorzichterugtetrekkenkunnen
mantelzorgersbepaaldedingenafdwingendiezijmetonderhandeling,verdurenofverminderenniet
voorelkaarkregen.DoorhetvacuümdatontstaatwanneerzijdezorgnietmeerverlenenwordtduiͲ
delijkwatzeeigenlijkallemaaldedenenkanerruimteontstaanomtochdehulpvanandereninte
schakelen.


Figuur5.3:schemastrategieën
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Dit onderzoek is gestart vanuit de veronderstelling dat spanningen en conflicten voornamelijk ontͲ
staanwanneerzorgopvattingenbotsen.Daarbijwerdvoornamelijkgedachtaanopvattingenvande
eerstegeneratiemigranten,diedecultureleopvattingenvanhetlandvanherkomsthanteren,ende
opvattingenvanvolgendegeneraties,dieinNederlandgewendzijngeraaktaandeverzorgingsstaat
endaardoorfamiliezorgwillencombinerenmetprofessionelezorg.EendergelijkverschilinopvattinͲ
gentekentzichinderdaadineenaantalvandeinterviewsafenkanookdaadwerkelijktotspanninͲ
genofzelfsconflictenleiden.TegelijkertijdblijkenzorgopvattingenmaarvooreendeeldespanninͲ
gentekunnenverklaren.OnderdedooronsgeïnterviewdemantelzorgerszijnonderlingefamilieverͲ
houdingen een minstens even belangrijke factor bij het bepalen van de taakverdeling en de inzet.
Wanneerdeonderlingeverhoudingennietgoedzijnkanditbestaandeverschilleninzorgopvattingen
opscherpstellenenzijndebetrokkenpartijenminderbereidommetelkaaroverdezeopvattingen
teonderhandelen.Kinderendiehunjeugdalsonprettigofonveilighebbenervarenvoelenzich,wanͲ
neerzevolwassenzijn,minderverplichtomvoorhunouderstezorgen,ookwanneerzezijngrootgeͲ
brachtmetdeprincipesvanhetgemeenschapsregime.Wanneerdeonderlingeverhoudingenechter
goedzijnisereenbetereslagingskansvooronderhandeling.Dezorgontvangerheeftdannietzozeer
deverplichtingenvandemantelzorgerophetoog,maarstaatookopenvoordienswensenenwelͲ
bevinden.BinnenfamilieswaarmeneengoedebandheeftmetelkaarkunnenculturelecodesmakͲ
kelijkerdoorbrokenwordenenkomenmantelzorgersmindersnelalleentestaan,omdatdetaakverͲ
delingnietzozeergebaseerdisopgendergerelateerdenormenrondzorgmaaroppraktischeoverͲ
wegingen.
OmdatspanningentussenmantelzorgersenhunomgevingontstaanineenzeercomplexeengelaagͲ
dewerkelijkheidisdevraagnaardeaardvanconflictenendehanteringdaarvannieteenduidigof
eenvoudigtebeantwoorden.Iederemantelzorgerverschiltvandeandereinzorgopvattingen,famiͲ
liegeschiedenis, emotionele en feitelijke belasting, maatschappelijke positie en vaardigheden. NetͲ
werken rond mantelzorgers zijn altijd weer anders samengesteld, waarmee het beroep dat zij op
anderenkunnendoenverschilt.Indithoofdstukiseenpoginggedaandecomplexiteitvangespannen
verhoudingen en de reactie van mantelzorgers te begrijpen aan de hand van aan Hochschild ontͲ
leende concepten zoals feeling rules, framing rules, emotive dissonance en misgivings. De theorie
vanHochschildmaaktduidelijkdathetbijdetaakverdelingrondzorgnietalleengaatomhetverdeͲ
lenvandefeitelijketaken,maarookomdeemotionelebeladenheidvandegeleverdezorg.Omdat
zorggeleverdwordtbinnende‘economievandedankbaarheid’ontstaatemotionelebelastingvoor
mantelzorgersjuistwanneerdezeeconomiescheeftrekt.Hetisdanooknietverwonderlijkdatuitdit
deelonderzoek blijkt dat familiegeschiedenis en –verhoudingen een belangrijke rol spelen bij het
ontstaanenhanterenvanconflictenronddetaakverdeling.Mantelzorgontstaatbinneneenrelatie
waarindekadersvoordankbaarheidenondankbaarheidaleerdergevormdzijn.Terwijldezekaders
sommige mantelzorgers voorsorteren voor spanningen, kunnen ze voor andere mantelzorgers juist
een springplank zijn voor een zorgrelatie die hen voldoening, erkenning en zin geeft.

107

Hoofdstuk6

Conclusieendiscussie

Migranten die mantelzorg geven worden geconfronteerd met twee veranderingen in zorgopvattinͲ
gen.IndeeersteplaatskenmerktdemaatschappelijkeorganisatievandezorginNederlandenveel
anderewesterselandenzichdooreentoenemendberoepopactiefburgerschap.Hetrecentebeleid
rond(mantel)zorgberustophetdiscoursvanactiefburgerschap.BinnenditdiscourswordtdeverͲ
antwoordelijkheidvoordezorgsteedsminderbijdeoverheidensteedsmeerbijhetinformelenetͲ
werkgelegd.Vanburgerswordtsteedsmeerverwacht,omdatdedaadwerkelijkezorgintoenemenͲ
de mate op hen aan komt. Tegelijkertijd worden burgers geacht in de overheid een partij te zien
waaropeenberoepkanwordengedaanwanneerdezorgvraagnietinfamilieͲofvriendenkringkan
wordenopgelost.Binnen hetactief burgerschap dient deoverheiderkend tewordenals mogelijke
partner waar burgers mee kunnen samenwerken om zorgvraagstukken op te lossen. In de tweede
plaatswijstonderzoekopverschuivingendieplaatsvindenbinnenmigrantengemeenschappen.VanͲ
uittraditioneleopvattingenvandeeerstegeneratiewordtervankinderenverwachtdatzijdezorg
voorhunoudersopzichnemenwanneerdieopleeftijdkomen,zoalsgebruikelijkwasinhetlandvan
herkomst. Migranten van de tweede of derde generatie zijn echter opgegroeid in de Nederlandse
context,enzoudeneenvoorkeurhebbenvoorhetdelenvanzorgtakenmetprofessioneleinstanties.
Mantelzorgersmoetenzichinhunzorgopvattingenzodoendeverhoudentotzowelverschuivingenin
hetpolitiekediscoursrondzorgalsverschuivingeninhuneigengemeenschap.Beideverschuivingen
kunnen voor mantelzorgers bovendien oorzaak voor spanningen of zelfs conflict zijn. De roep om
actiefburgerschapkanertoeleidendatmantelzorgerszichovervraagdvoelen,ofhuneigenmaatͲ
schappelijkeparticipatieophetspelzettenomdezorgvoltekunnenhouden.Verschilvanopvatting
binnenhetinformelenetwerkkanleidentotconflictwanneerervanmantelzorgersmeerzorgwordt
verwachtdanzijeigenlijkkunnenofwillengeven.VoormigrantenmantelzorgersgeldtdatdeeffecͲ
tenvandezetweeverschuivingenelkaarkunnenversterken:defamiliewaardenwaarhetactiefburͲ
gerschapdiscourseenberoepopdoet,zoalshetomziennaarelkaarenaltruïsme,kaningrijpenop
traditionelezorgopvattingendiebinnendeeigengemeenschaplevenendezeversterken.InhetbijͲ
zonder binnen migrantengemeenschappen, waar juist verdere modernisering van de zorgopvattinͲ
gen gewenst zou zijn, kan het actief burgerschap discours zodoende een averechts effect hebben.
NietͲwestersemigrantenzijndoorgaansafkomstiguitlandenwaardeverzorgingsstaatslechtssumͲ
mier of helemaal niet ontwikkeld is en waar een traditioneel zorgregime dominant is. In gemeenͲ
schappenvanmigrantenmeteendergelijkeachtergrondzoueenhernieuwdenadrukopindividuele
verantwoordelijkheidenminderafhankelijkheidvandestaatweleensonbedoeldeenmogelijkook
ongewensteeffectenkunnenhebben,bijvoorbeelddoordatpremoderneopvattingenoverzorgherͲ
nieuwde nadruk krijgen, waarmee de onder migrantenvrouwen ingezette emancipatie belemmerd
wordt.Waardezevrouwentotvoorkorteenberoepkondendoenopdemoderneverzorgingsstaat
wanneerzijzichaanhunzorgenderolwildenontworstelenishetactiefburgerschapgeenszinseen
natuurlijkebondgenoot.
In dit proefschrift heb ik onderzocht hoe mantelzorgers zich positioneren ten opzichte van de verͲ
schuivingrichtingactiefburgerschapenverschuivingeninzorgopvattingenbinnendeeigengemeenͲ
schap,ofdezeverschuivingenbijmantelzorgersinderdaadtotspanningenofconflictenkunnenleiͲ
den,enopwelkewijzezijmetdezeconflictenomgaan.
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DitonderzoekrichtzichookopautochtoneNederlanders.Erzijnimmersredenenomaantenemen
dat ook zij te maken krijgen met spanningen als gevolg van regimeveranderingen. Dat zij worden
opgeroepenzichalsactieveburgersoptestellenbetekentvoorhendatzijzorgtakenopzichmoeten
nemendievoorheenonderdeverantwoordelijkheidvandeoverheidvielen.Bovendienkrijgenook
autochtonentemakenmeteenomgevingdienietaltijdprecieshetzelfdeoverdezorgzaldenkenals
zij.Omeengoedbeeldtekrijgenvandeproblemenwaarbeidegroepenmeetemakenkrijgen,ente
voorkomendatspecifiekekenmerkenaandemigrantengroepwordentoegeschrevendieinfeiteop
alle mantelzorgers van toepassing zijn, is in dit onderzoek steeds een autochtone controlegroep
meegenomen.
Inditonderzoekisdevolgendehoofdvraaggesteld:
Inhoeverreverschillendezorgattitudeenzorgbereidheid,enopwelkewijzeverschillenconͲ
flictenenconflicthantering,vanmigrantenmantelzorgersenautochtonemantelzorgers?
Ikbeantwoorddehoofdvraagdoorteonderzoekenwelkezorgattitudedominantisondermigranten
enautochtonen,inwelkematemenbereidisindetoekomstmeerzorgteverlenenenhoemenomͲ
gaat met spanningen en conflicten rond mantelzorg. Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn drie
deelstudiesuitgevoerd.Deeerstedeelstudiegaatinopdevraagofzichspanningenvoordoentussen
deuitgangspuntenvandeideologievanactiefburgerschapendezorgopvattingenvanmigrantenen
autochtoneburgers.Detweededeelstudiegaatinopdevraagofmantelzorgersdeintentiehebben
indetoekomstmeerzorgteverlenen,enwelkefactorenopdezeintentievaninvloedzijn.Dederde
deelstudie richt zich op de vraag hoe mantelzorgers omgaan met de spanningen en conflicten die
veroorzaaktwordendoorbotsendezorgopvattingen.
Hieronder worden per deelstudie de onderzoeksvraag en belangrijkste bevindingen omschreven.
Daarna wordt in een algemene conclusie het antwoord op de hoofdvraag gepresenteerd, punten
voordiscussiegenoemdensuggestiesvoorvervolgonderzoekgegeven.

6.1

Eerstedeelstudie:etnischeverschilleninzorgattitude

IndeeerstedeelstudiewerddoormiddelvaneensurveydemateonderzochtwaarindezorgopvatͲ
tingenvanburgersaansluitenbijhetactiefburgerschapsregime.Hetvermoedenwasdatwanneerde
verwachtingenvanburgersendeoverheidnietopelkaarafgestemdzijn,diteenoorzaakvoorspanͲ
ningenkanzijn.Erwerddaaromindezedeelstudiedevolgendeonderzoeksvraaggesteld:
Inwelkematesluitendeattitudesvanburgersaanbijhetregimevanactiefburgerschapen
ishierinverschilnaaretnischeachtergrond,generatieengender?
OpbasisvanderesultatenvandesurveyvaltteconcluderendatburgersmeteenmigrantenachterͲ
grondquazorgopvattingenbeteraansluitenbijhetuitgangspuntvanactiefburgerschapdanautochͲ
toneburgers.InovereenstemmingmeteerderestudiesleggenrespondentenmeteenmigrantenachͲ
tergronddeverantwoordelijkheidvoordezorgvooreenbelangrijkdeelbijheteigennetwerk.Mijn
onderzoek laat echter zien dat migrantenmantelzorgers daarnaast vinden dat ook de overheid en
professionele instanties een belangrijk aandeel hebben in de zorg. Bij autochtone burgers ligt de
nadrukeenzijdigopdeprofessioneleinstantiesendeoverheidenwordtdeverantwoordelijkheidin
veelminderematebijhetinformelenetwerkgelegd.WrijvingalsgevolgvanverschillenderegimeopͲ
vattingenlijkenzodoendemeervoordehandteliggenvoorautochtoneburgersdiemeteenzorgͲ
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vraag uit hun omgeving geconfronteerd worden, dan voor burgers uit etnische minderheden. Het
landelijkbeleidblijkt beteraansluiting tevindenbij migranten,dieeengedeeldeverantwoordelijkͲ
heidvoorstaan,danbijautochtonen,vanwiedezorgopvattingengevormdzijndoorjarenlangegeͲ
wenningaandeuitgebreide(maarnuinkrimpende)verzorgingsstaat.
DeliteratuurlietdaarnaastziendatbijopvattingenoverzorgplichtgenderengeneratieeenbelangͲ
rijkerolspelen.DeverwachtingwasdaaromdatburgersvanuithunverschillendepositiesenopvatͲ
tingenzichinverschillendemateophunzorgplichtzullenvoelenaangesproken.Quageneratieblijkt
er niet veel verschil te zijn in zorgopvattingen tussen oudere en jongere burgers. Zowel onder de
bevraagdeautochtonealsmigrantenburgerszijndeverschillendegeneratieszeerconsistentinhun
zorgopvattingen. Wel relevant bleek een onderscheid tussen mannen en vrouwen met een nietͲ
westerse achtergrond: vrouwen blijken minder enthousiast over gemeenschapszorg dan mannen.
Het verschil tussen migrantenmannen en Ͳvrouwen is groter dan tussen autochtone mannen en
vrouwen.
Uitderesultatenvanmijneerstedeelstudiekunnentweebelangrijkeconclusiesgetrokkenworden.
Deeersteisdathetideaalvanactiefburgerschapgeenbijzonderespanningenoplevertvoorburgers
meteennietͲwesterseachtergrond:quazorgopvattingensluitenzijjuistbeteraandanautochtone
mantelzorgers.Hetiseerderandersom:autochtoneburgersmoetenlerenomgaanmethetfeitdat
deoverheidzichterugtrekt,waardooreentoenemenddeelvandezorglastophunschoudersterecht
zal komen. Ten tweede doet mijn deelstudie vermoeden er inderdaad spanningen kunnen bestaan
tussenmigrantenmantelzorgersenhunomgeving.Migrantenmantelzorgerskrijgenimmerstemaken
met een omgeving die, sterker dan die van autochtonen, hecht aan gemeenschapszorg. Dit onderͲ
scheidkanbelangrijkwordenophetmomentdatdeidealenvangemeenschapszorgvanmantelzorͲ
gers na een periode van intensieve zorg onder druk komen te staan en zij de zorg willen delen. In
hoeverredeverschillendezorgopvattingenookdekeuzeͲintentiesvanmantelzorgersbeïnvloedenis
onderzochtindetweededeelstudie.

6.2

Tweededeelstudie:mantelzorgenzorgbereidheid

IndetweededeelstudieisopbasisvaneensurveyonderzoekonderautochtoneenmigrantenmanͲ
telzorgersonderzochtofzorgopvattingenzichookvertalennaardeintentiesdiezijhebbenmetbeͲ
trekkingtothetgevenvanintensievezorgindetoekomst.Omdatuitdeeerstedeelstudiebleekdat
erverschillenbestaanindematewaarinmigrantenenautochtonenhechtenaandeverantwoordeͲ
lijkheid van het informele netwerk is onderzocht in welke mate mantelzorgers de opvattingen van
hunomgevinglatenmeespelenbijhunoverwegingenomzelfzorgtegevenofdeze(deels)aanproͲ
fessioneleinstantiesovertelaten.Indezedeelstudiewerddevolgendesubvraagbeantwoord:
In welke mate verschillen autochtone en migrantenmantelzorgers in hun bereidheid om bij
een toenemendezorgvraagzelf zorgopzich tenemenenwaardoorwordeneventueleverͲ
schillenverklaard?
Voorallemantelzorgersgeldtdatzeookindetoekomststeedsweerafwegingenmoetenmakenten
aanzienvandetaakverdeling.WanneerdezorglastindetoekomsttoeneemtzullenzezichzelfmoeͲ
tenafvragenofzebereidzijnomvoordezorghunstudie,werkofvrijetijdoptegeven,ofdatzezich
lieverwendentotdegemeenteofdeprofessionelezorg.Defocusvandezedeelstudieisinandere
woorden de intentie van mantelzorgers: in welke mate is die gericht op gemeenschapszorg? Deze
intentieomookbijeentoenemendezorglastzelfdezorguittevoereninplaatsvandezeuittebeͲ
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stedenisonderzochtopbasisvandetheorievanFishbeinenAjzen(2010).Binnenhuntheorievande
Reasoned Action Approach worden drie belangrijke factoren meegenomen die aan intentie ten
grondslagliggen:deeigenattitude,degepercipieerdedrukendeperceptievangedragscontrole.
Hoeweluitditdeelonderzoeknietblijktdatmigrantenmantelzorgerseensignificantgrotereintentie
hebbendanautochtonemantelzorgersombijeentoenemendezorglastzelfmeerzorgtegaangeͲ
ven,wijzenderesultatenvandeoverigedriefactorenwelindezerichting.QuaeigenzorgopvattinͲ
genvondendemigrantenmantelzorgersuitmijnonderzoek,meerdandeautochtonemantelzorgers,
datzorgeentaakisvanhetinformelenetwerk.UitderesultatenblijktbovendiendatdemigrantenͲ
mantelzorgersmeerdrukvanuithunomgevingervarenomzelfmeerzorgtegevendandeautochtoͲ
ne mantelzorgers. Daarnaast rapporteren migrantenmantelzorgers meer moeite met het doen van
eenaanvraagvoorthuiszorg.Zijervarenzodoendemeerbelemmeringtenaanzienvanprofessionele
zorg.Uitdecorrelatieanalysedievervolgensisuitgevoerdblijktomgevingsdrukpositieftecorreleren
metintentie:hoemeerdedrukvanuitdeomgevingtoeneemt,hoemeerdemantelzorgergeneigdis
omindetoekomstmeerzelftezorgen(endaarbepaaldeanderezakenvooroptegeven).
Detweededeelstudievormteenbelangrijkeaanvullingopdeeerstedeelstudie.Uitdeeerstestudie
wasalgeblekendatzichnietperseeenconflictvoordoettussenhetoverheidsbeleidvanactiefburͲ
gerschapendezorgopvattingenvanmigranten:juistdezegroepvindtdatookhetinformelenetwerk
vanfamilie,vriendenenkennisseneenbelangrijketaakheeftindezorgvoordenaaste.Wanneerer
echterwordtingezoomdopdegroepdiezelfmantelzorgeris(tweededeelstudie)ofopvrouwenͲdie
de kans lopen om mantelzorger te wordenͲ (eerste deelstudie) blijkt dat wanneer de zorg reëel
wordt, zorgopvattingen kunnen verschuiven. Het vermoeden is dat de officiële norm ondergraven
wordtdoor(hetvooruitzichtop)de“harde”praktijkvandedagelijksezorg.UitdezetweededeelstuͲ
dieblijktdatmigrantenmantelzorgersdiedenormvanfamiliezorginminderemateonderschrijven,
meer dan autochtone mantelzorgers kunnen stuiten op druk vanuit de omgeving om de zorg toch
zelf te (blijven) geven. De in de eerste deelstudie opgemerkte discrepantie tussen overheidsbeleid
van actief burgerschap en de opvattingen van autochtone mantelzorgers wordt door de tweede
deelstudienogversterkt.AutochtonemantelzorgersdievanmeningzijndatdeoverheideenbelangͲ
rijketaaktevervullenheeftindezorgwordenindezemeninggesteunddoorhunomgeving.Deze
breedgedragensteunvoorinformelezorgzoudeomslaginhundenkenrichtingdeuitgangspunten
vanactiefburgerschapindewegkunnenstaanenspanningentussenmantelzorgersendeoverheid
kunnenaanwakkeren.

6.3

Derdedeelstudie:spanningen,conflictenstrategie

Indederdedeelstudieisgekekennaardewijzewaaropmantelzorgersomgaanmetspanningendie
ontstaanwanneerhuneigenzorgopvattingenbotsenmetdievanhunomgeving.AanleidingomderͲ
gelijkespanningteverwachtenzijndeindeeersteentweede deelstudiegevondenresultaten,die
doen vermoeden dat zich binnen migrantengemeenschappen verschillen voordoen in opvattingen
overzorg.ZokunnenerspanningenontstaanomdatdemantelzorgereendeelvandezorgwiluitbeͲ
stedenaanprofessioneleinstanties,terwijldeomgevingdevoorkeurgeeftaaninformelezorg.Voor
autochtonemantelzorgerskunnenspanningenjuistontstaanomdatmenhogeverwachtingenheeft
tenaanzienvandeprofessionelezorg,diedezenietwaarkanmaken.Daarnaastisergekekennaar
de mantelzorgers die juist wel het gevoel hebben dat zij in goede harmonie met hun omgeving de
zorgtakenkunnenverdelen.Uithunervaringenkanwordenopgemaaktwelkefactorenbijdragenaan

112

Hoofdstuk6:Conclusieendiscussie
eenzorgsituatiewaarindeverwachtingenentakennaartevredenheidzijnafgestemd.Indezederde
deelstudiewerddevolgendeonderzoeksvraaggesteld:
MetwelkespanningenenconflictenkrijgenautochtoneenmigrantenmantelzorgerstemaͲ
kenenopwelkewijzegaanzijmetdezespanningenenconflictenom?
Om de vraag te kunnen beantwoorden zijn diepteͲinterviews gehouden met 34 mantelzorgers van
Turkse,SuryoyeenautochtoneNederlandseafkomst.
ConflictentussenmantelzorgersenhunomgevingzijngeduidvanuithetdoorArlieHochschild(2003)
ontwikkelde begrippenkader waarin aan zorgopvattingen (framing rules) een emotionele lading
wordttoegeschreven(feelingrules).DezeemotioneleladinghoudtindatmensennietalleenopvatͲ
tingenhebbenoverwatzezoudenmoetenvinden,maarookoverhoezezichzoudenmoetenvoeͲ
len.HoedetaakverdelingtussenfamilieledenonderlingentussendefamilieenprofessioneleinstanͲ
tiesgeregeldwordtiszodoendenietalleeneenkwestievandeopvattingendiemenheeft,maarook
vandeemotioneleduidingdiemengeeftaandatgenewatmenzelfdoetofwatanderendoen.ManͲ
telzorgwordthiermeegeplaatstinde‘economievandedankbaarheid’,waardegiftvanzorgidealiͲ
terwordtuitgewisseldtegenemotioneelbeladenwederdiensten.Spanningenoverdetaakverdeling
wijzen ervolgensHochschildop dat deze uitwisselingisscheefgetrokken.Zo kanhetgebeurendat
wederdienstenuitblijvenomdatdezorgontvanger ofanderenindeomgevingvandemantelzorger
diens inspanningen niet als gift maar als vanzelfsprekende inzet beschouwen (misgivings). Feeling
rulesenframingrulesvandemantelzorgerendiensomgevingbotsendanmetelkaarenerissprake
van verschillende verwachtingen die de diverse partijen hebben bij de rol van mantelzorger. SpanͲ
ningenhoevenzichechternietaltijdaftespelentussenmantelzorgerenomgeving.Eendiscrepantie
tussenverwachteendaadwerkelijkeemotieswijsteropdatdemantelzorgeronzekerisoverdeinͲ
vullingdiehijofzijzelfaanhetmantelzorgerͲzijngeeft(emotivedissonance),zekerookinrelatietot
anderesocialerollen.
Zowel mantelzorgers met een migrantenachtergrond als autochtone Nederlandse mantelzorgers
kunnentemakenkrijgenmetconflictendieontstaanuitdeverschilleninframingrulesmethunomͲ
geving.De migrantenmantelzorgersuit ditonderzoekvertrekken ietsvakerdanautochtoneNederͲ
landsemantelzorgersuithetgemeenschapsregime,waarzorgdiedoorhetnetwerkgeleverdwordt
devoorkeurgeniet,terwijldezorgopvattingenvandelaatstenjuistvakerzijntoeteschrijvenaanhet
bureauprofessioneleregime,waardevoorkeuruitgaatnaarzorgdiedoorprofessioneleinstantiesen
deoverheidgeleverdwordt.Hoeweldeverschillennietgrootzijn,tekenenzetochvooreendeelhet
soortconflictenofspanningenwaarmenmeetemakenkrijgt.Voormigrantenmantelzorgersspelen
dezespanningenzichvakerafbinnendefamiliesfeer.OorzaakvoordespanningkanzijndatdefamiͲ
lieintensieverezorgverwachtdandemantelzorgerkanofwilgeven,datdezorgontvangergeenhulp
vananderenuithetnetwerkofvanprofessioneleinstantiesaccepteert,ofdatanderenuithetnetͲ
werknietbereidzijnaandezorgbijtedragen.ConflictenontstaanophetmomentdatdemantelzorͲ
gerdeeigenrolalsspilzorgerterdiscussiesteltenhetnetwerkronddezorgontvangerwiluitbreiden
dooranderepartijenbijdezorgtebetrekken.DeautochtoneNederlandsemantelzorgersuitditonͲ
derzoekhebbenvakerconflictenmetdegemeenteofprofessioneleinstantiesoverdeaardenkwaliͲ
teit van de geboden zorg. Zij lijken meer vanuit hun recht op professionele zorg te redeneren dan
migrantenmantelzorgersenvullenhunrolalsmantelzorgervakerinvanuitdetaakopvattingdathet
aan hen is om de juiste instanties in te schakelen en er op toe te zien dat er goede zorg geleverd
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wordt.Hetomgekeerdekomtechterookvoor:migrantenmantelzorgersdiespanningenervarenrond
de geboden professionele hulp, en autochtone mantelzorgers die met anderen uit het informele
netwerkeenstrijdvoerenoverdetaakverdeling.
Uit dit deelonderzoek zijn vier copingstrategieën naar voren gekomen waar mantelzorgers gebruik
vanmakenophetmomentdaterspanningenontstaan:onderhandelen,verduren,verminderenen
terugtrekken. De strategie van onderhandelen houdt in dat mantelzorgers met anderen uit het inͲ
formelenetwerkofmetprofessionalsingesprekgaanoverdetaakverdelingendekwaliteitvande
zorg.ZijproberenanderenertoetebewegendetaakverdelingteheroverwegenenhentelateninͲ
zien dat de zorglast anders verdeeld moet worden. Mantelzorgers die verduren leggen zich er bij
neerdatdesituatienietveranderdkanworden(bijvoorbeeldomdatergeenanderepotentiëlemanͲ
telzorgerszijnofomdatanderennietopenstaanvoorhunargumenten).Zijproberenervervolgens
hetbestevantemaken,somsdoorhelemaaloptegaaninderolvanmantelzorgerendezetoteen
belangrijke identityͲmarker te maken. Verminderen gebeurt wanneer de zorglast mantelzorgers te
zwaarwordtenzijbepaaldezorgtaken(vaak“extra’s”zoalsuitjes)nietlangeruitvoeren.BijdemanͲ
telzorgers uit dit onderzoek heeft dat er niet toe geleid dat de zorgontvanger noodzakelijke zorg
moestmissen,maarhetiswelvoorstelbaardatditeenconsequentievandezestrategiezoukunnen
zijn.Terugtrekken,tenslotte,isdestrategiewaarbijmantelzorgerszichtotaaluitdegespannenrelaͲ
tieterugtrekken.DitkanzijndoorhetcontactmetdezorgontvangerofanderefamilieledenteverͲ
breken,ofdoorhetcontractmetprofessionelezorginstantiestebeëindigen.Bijdemantelzorgersdie
aan dit onderzoek meewerkten gaat het dan in het geval van de zorgontvanger om een tijdelijke
breuk(criteriumvoorhetinterviewwasimmersdatzijophetmomentvaninterviewenmantelzorger
zijn).Voorhenwashetterugtrekkeneenlaatsteredmiddelomduidelijktemakendatzijdezorgecht
nietmeeraankonden.NaditduidelijkesignaalwerdvoordeomgevingwelhelderdatdetaakverdeͲ
lingandersmoestenwerdendetakenheroverwogenenopnieuwverdeeld.HetisechterookdenkͲ
baar dat mantelzorgers zich voorgoed terugtrekken. Omdat het vaak om een abrupte breuk gaat,
bijvoorbeeldomdatdemantelzorgeroverspannenisgeraakt,levertditeennadeligesituatieopvoor
dezorgontvanger,dieopzeerkortetermijnergensandersdenoodzakelijkzorgvandaanmoethalen.
Vaakbedienenmantelzorgerszichnietvanéénstrategie,maarzijnerwisselingeninstrategiezichtͲ
baar.Metnamemantelzorgersdievanuithetgemeenschapsregimeredenerenendaarbijbehorende
framingrulesenfeelingruleshebben,beginnenmetverduren.Zijvattendemantelzorgopalshun
plichtenwillendezorgblijvengeven,ookalshetzwaarderwordt.Paswanneerzijdoordezorgecht
indeproblemenkomen,begintvoorhenhetprocesvanonderhandelen.Bijmantelzorgersdievanuit
hetbureauprofessioneleregimeredenerenstartdeonderhandelingmetdezorgontvangerofandere
potentiële mantelzorgers uit het netwerk veel eerder in hun “mantelzorgcarrière”. Zij weten zich
gesteund door de algemeen gangbare opvatting dat ook carrière, vrijwilligerswerk en vrije tijd beͲ
langrijkezakenzijndiezijnietautomatischopgevenvoordemantelzorg.ZorgregimesendebijbehoͲ
rendefeelingrulesenframingruleszijnechternietdeenigefactorendieeenrolspelenbijdegekoͲ
zen strategie. Ook onderlinge familieverhoudingen spelen een belangrijke rol in het ontstaan van
conflicten en de keuze voor een bepaalde strategie. Wanneer de verhoudingen goed zijn houden
mantelzorgersdezorglangervol,zijnzebereiddaarmeervooropteofferenenisermeerruimte
vooronderhandelingwanneerdelast uiteindelijktochtezwaarwordt.WanneerdefamilieverhouͲ
dingen verstoord zijn valt verduren, ongeacht de feitelijke zorglast, veel zwaarder en is er minder
ruimtevooronderhandeling.ConflictentussenbroersenzussenoverdetaakverdelingzijndanvoorͲ
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afgegaandooranderespanningendieinfeitelosstaanvandemantelzorg,maarweleenladinggeͲ
venaandeonderhandeling.
Ofdetoegepastestrategieslaagt(indiezindatdemantelzorgerdesituatieopeenvoorhemofhaar
gewenstewijzekanbeïnvloeden)isafhankelijkvaneenaantalfactoren.BijconflictenbinnendefamiͲ
lieisdeslagingskansafhankelijkvandematewaarinanderenuithetnetwerk(enzekerookdezorgͲ
ontvanger)bereidzijnhuneigenzorgopvattingenendedaadwerkelijketaakverdelingterdiscussiete
stellen.DaarbijspeeltmeeofdemantelzorgervoldoendevaardighedenbezitomdeeigenopvattinͲ
genenemotiesonderwoordentebrengenendaarmeeanderenkanovertuigenvandenoodzaakom
detaakverdelingtewijzigen.Deonderhandelingsruimtewordtverderbepaalddoordewijzewaarop
ookmeteerderespanningenbinnendefamilieisomgegaanenofdefamiliezodoendealeen“onͲ
derhandelingsgeschiedenis”heeft.
Aandedriedeelstudieszittenenkelebeperkingen,dierestrictiesmetzichmeebrengenvoordeconͲ
clusiesdiegetrokkenkunnenworden.Voordesurveygeldtdatveelmantelzorgersbenaderdzijnvia
zorgconsulenten,zorginstellingenofmantelzorgorganisaties.Hierdoorishetaandeelmantelzorgers
waarvanbijvoorbaatalvaststaatdatzijeenvormvanondersteuningkrijgenaanzienlijk.IndeliteraͲ
tuurinNederlandisrelatiefveelaandachtbesteedaandesituatievan(over)belastemigrantenmanͲ
telzorgersdiedoorgaansgeenofbeperktNederlandsspreken.Inditonderzoekisgebruikgemaakt
vaninhetNederlandsgeformuleerdeenquêteͲeninterviewvragen.DatbetekentdatvooralmantelͲ
zorgersdievoldoendeNederlandssprekenomeeninterviewafteleggenofeenvragenlijstintevulͲ
len,meegedaanhebbenaanhetonderzoek.MantelzorgersdiegeenofbeperktNederlandsspreken
enwaarvanvermoedmagwordendatjuistzijtoteenrisicogroepbehoren,zijnzodoendenietinhet
onderzoekmeegenomen.DaarstaattegenoverdatwenuweleenbeterbeeldhebbenvandeverͲ
moedelijk grotere en groeiende groep migrantenmantelzorgers, die beter is geïntegreerd en dus
beterNederlandsspreekt.OokdezegroepervaartnogsteedsveelomgevingsdrukomzorgteverleͲ
nen,maartegelijkertijdzienwebijhenookveranderingeninzorgopvattingenenzorgpraktijk,waarͲ
bij normen rond zorg ter discussie komen te staan en er meer onderhandeling plaatsvindt over de
taakverdeling.

6.4

Discussie

DeresultatenvandedriedeelstudiestezamenroepenvragenoprondderolvancultuurinonderͲ
zoek naar mantelzorg binnen migrantengemeenschappen, naar de implicaties voor gevonden verͲ
schillen voor beleidsmakers en onderzoekers en naar de wijze waarop begrippen als actief burgerͲ
schapenparticipatiegebruiktworden.Hieronderwordendezevragenverderuitgediept.
6.4.1 Derolvancultuur
Zoalsindeinleidinggesteldwordenmigrantenmantelzorgersinveelonderzoekenenlokalestudies
naarhunwelzijnhoofdzakelijkgeproblematiseerd.Cultuurwordthierbijregelmatigaangedragenals
de overkoepelende, verklarende factor waar vanuit beperkt gebruik van professionele zorg onder
migranteneneenverhoogdekansopoverbelastingondermigrantenmantelzorgerskunnenworden
verklaard.Ikhebdaarbijaangegevendathetrisicovancultuuressentialismeoptreedt:dooreenzijdig
te kijken naar culturele factoren kunnen andere verklarende factoren buiten beeld blijven. Het feͲ
nomeenvan“deoverbelasteallochtonemantelzorger”kandooreeneenzijdigefocusinonderzoek
en beleid in stand worden gehouden, terwijl ontwikkelingen die dit beeld tegenspreken onopgeͲ
merktblijven.
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Deresultatenvanmijnonderzoeklatenziendatdefiguurvan“deoverbelasteallochtonemantelzorͲ
ger”nuanceringbehoeft.InmijnonderzoekzijnovereenkomstentussendemantelzorgersvannietͲ
Westerseenautochtoneafkomstgroterdandeverschillen.Uitmijnresultatenblijktnietdatdevoor
ditonderzoekgeïnterviewdemigrantenmantelzorgersperdefinitiemeertemakenkrijgenmetoflast
hebbenvanspanningendanautochtonemantelzorgers.Zowelvoormigrantenalsautochtonengeldt
daterbinnendefamilieverschillende,somsbotsendevisieskunnenzijnopwieerzorgmoetgeven.
Of men zich nu tot een individualistische of een collectieve cultuur rekent: er zal gezorgd moeten
wordenwanneerzichindefamilieofvriendengroepziekte,ouderdomofhandicapsvoordoen.Voor
beidegroepengeldtdatmenzichopbasisvandeaardvandeonderlingerelatieinmeerofmindere
mate geroepen voelt om deze zorg te geven. Beide groepen krijgen bovendien te maken met een
overheid die zich steeds verder uit de zorg terugtrekt en een toenemend beroep doet op burgers.
Datbetekentdathetwelofnietzorgenvooreennaasteinsteedsminderemateeenkeuzewordt,en
steedsmeerafgedwongen.Dergelijkeverschuivingeninoverheidsbeleidenzorgregimetreffenbeide
groepen.
DeovereenkomstentussenbeidegroepenroepenvragenopoverdematewaarinmigrantenmantelͲ
zorgersveelvuldigalsprobleemgroepwordenaangeduid.Inhoeverrewordthetalgemenebeeldvan
migrantenmantelzorgers bepaald door de extreme gevallen waarin de mantelzorger overbelast en
geïsoleerdraakt?Deburgersenmantelzorgersmeteenmigrantenachtergronddieaanditonderzoek
meewerktenzijnallendeNederlandsetaalvoldoendemachtigomeenvragenlijstintevullenofeen
interviewaftegeven.Indiezinvallenzijperdefinitiebuiteneerderonderzochte,geheelgeïsoleerde
groepen(ziebesprekingvanTonkens,VerplankeendeVries(2011)inH4).Tegelijkertijdmakenook
zijdeeluitvandeTurkseenSuryoyegemeenschap.Dathetbeelddatzijlatenzienverschiltvanveel
andereonderzoekendoetopzijnminstvermoedendatdediversiteitbinnendezegemeenschappen
grootisendaternaastdeschrijnendegevallenookveelmigrantenmantelzorgerszijnmetwiehet
relatiefgoedgaat,diedewegnaardeprofessionelezorgweldegelijkwetentevindenendieoverde
vaardighedenbeschikkenomteonderhandelenmetfamilieledenenprofessionals.Ookzijzoudenin
de beeldvorming rond migrantenmantelzorgers een plek moeten krijgen, zodat het beeld dat van
dezegroepontstaatmindereenzijdiggekleurdwordtdoordeextremegevallen.Deovereenkomsten
tussen migranten en autochtonen laten zodoende zien dat het beeld van migrantenmantelzorgers
die,gebuktonderdwingendeculturelewaarden,zorggeventothetpuntvanoverbelastingtoe,aanͲ
passingbehoeft.Mijnonderzoeksresultatenlijkenzelfsindetegenovergestelderichtingtewijzen.De
inditonderzoekbevraagdeburgersmeteennietͲWesterseachtergrondsluitenquazorgopvattingen
beteraanbijhetregimevanactiefburgerschapdandebevraagdeautochtoneburgers.Zorgwordt
doordeonderzochtemigrantengezienalseengedeeldeverantwoordelijkheid:familieenvrienden,
maarookdeoverheidenprofessionals,zijnverantwoordelijk.OpbasisvanopvattingenoververantͲ
woordelijkheid komen burgers met een migrantenachtergrond uit de bus als voorbeeldburgers en
kunnenproblemeneerderverwachtwordenbijautochtonen,diezichzullenmoetenaanpassenaan
eenterugtrekkendeoverheideneentoenemendeeigenverantwoordelijkheid.
Daterbinnenveelmigrantengezinnenüberhauptoverdetaakverdelingwordtgediscussieerd,zoals
bleekindederdedeelstudie,duidtbovendienopverschuivendenormenrondzorgbinnenmigranͲ
tengemeenschappendiedecultuurtheseterdiscussiestellen.Nietalleendenormdatkinderenvoor
hunoudersdienentezorgen(endaarallesvoorovermoetenhebben),maarookgendergerelateerde
normenrondwiedezorguitzoumoetenvoeren,zijnaanveranderingonderhevig.Zowerktenaan
ditonderzoekvrouwelijkeTurkseenSuryoyemantelzorgersmeedievoorhuneigenouderszorgen
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(inplaatsvanhunschoonouders),migrantenmantelzorgerswaardezorgzogelijkmogelijkoververͲ
schillendekinderenverdeeldwerdenmannenvanTurksekomafdie(intensieve)mantelzorggeven,
ookwanneererwelvrouwenbeschikbaarzijn.MogelijkisdenormvanfamiliezorgbinnendeTurkse
enSuryoyegemeenschapaltijdaleenideaalgeweestdatindeeersteplaatsinvullinggeeftaanhet
collectieve verhaal over de gemeenschap als culturele en etnische minderheid en niet zozeer een
accurateweergaveisvandedagelijksewerkelijkheid.HetisgoeddenkbaardatalternatieveinvullinͲ
genvanfamiliezorg(zekernamigratienaarNederland)altijdalinmeerofminderematevoorkwaͲ
menengeaccepteerdwerden.Iniedergevaldoethetveelvuldiggebruikvanprofessionelezorgdat
migrantenmantelzorgers rapporteren vermoeden dat de eerste generatie migranten steeds meer
openstaatvoorzorgdiedoorexternengeleverdwordt.DitduidteropdatdeverlegenheidofweerͲ
zin ten aanzien van professionele zorgverleners vermindert. Daarnaast laat deze verschuiving zien
datdeTurkseenSuryoyeouderenzichrealiserendathunkinderen,ookhundochters,participeren
opdearbeidsmarktofalsvrijwilligerendatdezeactiviteiteneenlegitiemeredenzijnombepaalde
zorgtaken(metnamehuishoudelijkezorg)aftestoten.
6.4.2 Verschillenenimplicaties
Bovenstaande nuanceringen van de beeldvorming rond migrantenmantelzorgers betekenen echter
nietdaterbinnenmigrantengemeenschappengeenpuntenvanzorgzijn.Degroterebereidheidtot
hetgevenvanmantelzorgdieinzowelhoofdstukdriealshoofdstukviergeblekeniskanervoorzorͲ
gendatmigrantenzicheerderaangesprokenvoelendoordeoproepommeerinformelezorgteverͲ
lenen.Migrantenfamilieskunnenindeproblemenkomenwanneerdezorglasttoeneemt,maarmen
zichgeremdvoeltomditbijdeoverheidaantekaarten.Wanneerdezorglasttoeneemt,zullenboͲ
vendiensluimerendeconflictensteedsmeeraandeoppervlaktekomen.Uitdegehoudeninterviews
blijktdatmigrantenmantelzorgersvaakwelgeneigdzijnomdetaakverdelingterdiscussietestellen
wanneerhetzorgenhentezwaarwordt,maardatdezeonderhandelinginsommigegevallenmislukt
omdathunomgevingaantraditionelezorgopvattingenvasthoudt.ZekerwaarhetdeeerstegeneraͲ
tiebetreft,diedevoorkeurgeeftaanmantelzorgdiedoorvrouwengegevenwordt.Hetprocesvan
wennenaanprofessionelezorggaatbijveelzorgontvangerslangzaamendemantelzorgersmoeten
behoorlijkwatgeduldopbrengen.
EengenuanceerderbeeldvanmigrantenmantelzorgersbetekentevenmindatbeleidsmakersenzorgͲ
instellingen ontslagen worden van de verantwoordelijkheid om te zoeken naar passende zorg voor
migranten.VerschillentussenmigrantenenautochtonenduideneropdaterinbeidegroepenverͲ
schillendebehoefteszijnmetbetrekkingtotprofessionelezorg.Interculturelezorgophetniveauvan
AWBZgeïndiceerdehulpisopditmomentnogteweinigbeschikbaar–zoisiniedergevaldeindruk
diesommigemigrantenmantelzorgersuitmijnonderzoekhebben.Eendergelijktekortaanpassende
interculturele hulp zal extra prangend worden wanneer migranten van de eerste generatie zoveel
zorgnodiggaanhebbendatzijnietthuiskunnenblijvenwonen.Terwijldethuiszorgaanpopulariteit
lijkttoetenemeniserdoorallegeneratiesvandebevraagdemigrantenheenveelweerstandtegen
verzorgingsͲenbejaardenhuizen.WanneerdeeerstegeneratiemigrantenouderwordtendezorgͲ
vraagtoeneemt,zalookdevraagompassendehulptoenemen.Dematewaarindaaraanvoldaankan
worden,heeftdirecteweerslagopdebelastingvanmantelzorgers.
6.4.3 Actiefburgerschapenparticipatie
In mijn onderzoek heb ik onderzocht in hoeverre de opvattingen van burgers aansluiten bij de uitͲ
gangspuntenvanactiefburgerschap.Ikhebdaarbijalsuitganspuntgenomendatactieveburgerszelf
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naaroplossingenzoekenenwanneerdatnietluktdesamenwerkingmetdeoverheidzoeken.GeduͲ
rendemijnonderzoekbleekdeinvullingdiedeoverheidgeeftaanbegrippenalsactiefburgerschap
enparticipatieechteraanverandering,zonietversmallingonderhevigtezijn.Dezeversmallingwordt
bijvoorbeeld duidelijk in een interview van EenVandaagͲpresentatoren Jaap Jongbloed en Bas van
WervenmetLodewijkAsscher,MinistervanSocialeZakenenWerkgelegenheidenvicepremierinhet
kabinet RutteͲII. Naar aanleiding van de term “participatiemaatschappij”, die dag (17 september
2013) gemunt in de troonrede, wilden Jongbloed en Van Werven meer weten over verschuivingen
dieplaatsvindenindezorg.Asscherkreegdevraagofdeparticipatiemaatschappijnietgewooneen
anderwoordisvoorbezuinigen.Deministerontkendedit,maarwistalsenigvoorbeeldvandeinvulͲ
lingvandeparticipatiemaatschappijteverzinnendatvoortaanvanouderenmeteenvermogenboͲ
vende180duizendeurogevraagdzouwordenaandezorgmeetebetalen.
Bovenstaandvoorbeeldlaatziendatburgerparticipatiesteedsmeergedefinieerdlijkttewordenin
decontextvaneconomischecrisisenbezuinigingen,alseenlapmiddelomdezorgkostentedrukken,
inplaatsvaneendoelopzichzelftezijn.Ditroeptdevraagophoemantelzorgalsparticipatievorm
zichverhoudttotanderevormenvanmaatschappelijkeparticipatie.Inrecentoverheidsbeleidrond
informelezorgwordthetgevenvanmantelzorggezienalseenvoorbeeldvanactiefburgerschap,het
iserzelfs“hétvoorbeeld”van,zobleekuitdebeleidsbriefVoorElkaar.MantelzorgenvrijwilligersͲ
werk 2008Ͳ2011, van de hand van toenmalig Staatssecretaris Jet Bussemaker. Andere vormen van
participatie,zoalsarbeidenkunnendeelnemenaanmaatschappelijkeactiviteiten,hebbenindebeͲ
leidsbriefvooralbetrekkingopdezorgontvanger.DemantelzorgermoetdezevormenvanparticipaͲ
tievoordezorgontvangermogelijkmaken.HetlatensamenvallenvanmantelzorgmetactiefburgerͲ
schaplijktmijechtereenvrijbeperkteinvullingvanburgerparticipatie.Voorparticipatieis,behalve
het omzien naar elkaar, ook nodig dat burgers zich zelfstandig kunnen redden in de maatschappij,
zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en een maatschappelijke rol kunnen vervullen. Niet voor
nietsriepdezelfdeJetBussemaker(inmiddelsMinistervanOnderwijs,CultuurenWetenschap)inde
emancipatienota van 2013 op tot een grotere economische zelfstandigheid onder vrouwen en een
hogereparticipatieopdearbeidsmarkt9.
Deverschillendedefinitiesvanburgerparticipatielatenmantelzorgers,metnamedevrouwenonder
hen,inverwarringachter.Zijkrijgenvandeoverheiddeboodschapdatzijmeermoetenparticiperen
als mantelzorger en zullen daarvoor in hun eigen leven zaken zoals werk of vrijwilligerswerk opzij
moeten zetten, zeker wanneer het langdurige en zware zorg betreft. Tegelijkertijd krijgen zij de
boodschapdatzijactievermoetenwordenopdearbeidsmarkt.Uiteraardkunnenbeidevormenvan
participatie elkaar bijten, zeker voor vrouwen die ten behoeve van de mantelzorg (tijdelijk) uit het
arbeidsproceszijngestapt.Hetgevenvanmantelzorgkanzodoendeeenvanmeerderevormenvan
maatschappelijkeparticipatiezijn,maarkanookeenbeletselvormenomnaastdezorgnogmetanͲ
deredingenbezigtezijnenmensenteontmoetendienietmetzorgtemakenhebben.
DecommunicatievanconceptenalsactiefburgerschapendeparticipatiesamenlevingzalopverschilͲ
lendegroepenburgersverschillendeeffectenhebben.Uitmijnonderzoekisgeblekendatmetname
diegenenbinnenhetinformelenetwerkdienietofparttimewerkenanderevormenvanmaatschapͲ
pelijke participatie opgeven ten behoeve van mantelzorg. Dit is een verschijnsel dat voornamelijk
vrouwentreft(dieimmersinNederlandveelvakerdanmannenparttimewerken)enoveretnische

9

Bussemaker,J.(2013):HoofdlijnenbriefEmancipatiebeleid2013Ͳ2016,p.8Ͳ9.
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grenzen heengaat. Voor migrantenvrouwen speelt hierbij mee dat waar autochtone Nederlandse
vrouwenkunnenrekenenopeenalgemeneopiniewaarinaanbetaaldwerkveelwaardewordtgeͲ
hecht, zij zich vaak bevinden in een omgeving die zorgtaken vooral aan vrouwen toeschrijft en die
zichdaardoorveeleisendopkanstellen.Deversmaldedefinitievanactiefburgerschapkanervoor
zorgendatmetnamedemaatschappelijkeparticipatievanmigrantenvrouwendiemantelzorggeven
onderdrukkomttestaan.Hetregimevanactiefburgerschapkanvoorhenzowelinhunvoordeelals
inhunnadeelwerken.Wanneeractiefburgerschapopgemeentelijkniveaufeitelijkneerkomtophet
bezuinigenopprofessionelezorgengepaardgaatmeteeneenzijdigeoproepaanburgersommeer
tezorgen,ondervindendezevrouwenvandekantvandeoverheidgeensteun.Dekansisdangroot
datjuistdezevrouwen,dieeendergelijkeaansporingnietnodighebben(eneerdergeremdzouden
moetenworden)zichinhetbijzonderaangesprokenvoelen.WanneerhetbeleidvanactiefburgerͲ
schap echter wordt opgevat als de zorgplicht van alle burgers (ongeacht gender, positie op de arͲ
beidsmarktofetnischeafkomst)ennadrukkelijkalszodaniggepromootwordtkanhetvoorvrouwen
juist weer wel een steun in de rug zijn. Zij hebben dan de overheid aan hun kant wanneer zij zich
hard maken voor een andere taakverdeling waarin ook anderen uit het netwerk, zoals mannelijke
familieleden,enprofessionalseenrolspelen.

6.5

Suggestiesvoorverderonderzoek

DeNederlandseoverheidheefterbelangbijmantelzorgtedefiniërenalsbelangrijkevormvanburͲ
gerparticipatiedievoortvloeituitburgerlijkedeugdenalsaltruïsmeennaastenliefde.BelangenorgaͲ
nisatiesvoormantelzorgerslijkendezedefinitievoorhetgrootstedeelovertenemen.Deoverheid
slaatmethaardefinitiedrievliegeninéénklap:eenbelangrijkdeelvandekostenvoorgezondheidsͲ
zorgkomtbijburgerszelfteliggen,dezeburgersontvangenwaarderingvoorwatzeallemaaldoen
enwordenondersteunddoor(doordeoverheidgesubsidieerde)organisatiesdiehetideaalvanacͲ
tief burgerschap onderschrijven en er op basis daarvan voor zorgen dat mantelzorgers hun taken
kunnenblijvenuitvoeren.TegelijkertijdkunnendediscursieveeffectenvanditbeleidzijndaterweiͲ
nigruimteoverblijftvoorburgerszelfomtebepalenwatmantelzorginhoudt,ofzijdezevormvan
zorgüberhauptwillen gevenenwelke vormze daardanaanwillengeven.Burgerszelfvormen nu
nauwelijkseenpartijinhetpolitiekespeelveldwaarbepaaldwordthoemantelzorgengoedburgerͲ
schapsamenhangen.MeeronderzoeknaardereactievanburgersopdediscursievemachtsuitoefeͲ
ningdoordeoverheidenbelangenorganisatiesisdaaromgewenst.
Een tweede punt waar toekomstig onderzoek antwoord op zou kunnen geven is het effect van de
beschikbaarheidvangoedeinterculturelezorg(ofhetgebrekdaaraan)opdeonderhandelingsruimte
vanmigrantenmantelzorgers.Uitmijnonderzoekisgeblekendatdezeruimtedeelssamenhangtmet
debelevingvanonderlingerelaties,maarookdebeschikbarealternatievenspelenuiteraardeenrol.
Zekerhettaboedatbinnendeinmijnstudieonderzochtemigrantengemeenschappenblijftrustenop
intramuralezorgvoorouderenmaaktdergelijkonderzoeknodig.EenvervolgstudiezoukunnennaͲ
gaanonderwelkevoorwaardenintramuralezorgtertafelkanwordengebrachtalseenreëelalternaͲ
tief.
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Summary
ThedirectcauseforthisstudyliesintheconcernsofmunicipalitiesandpolicymakersintheNetherͲ
lands for the wellͲbeing of migrant informal caregivers. When the Social Support Act (SSA, Dutch:
WetMaatschappelijkeOndersteuning,Wmo)wasintroducedin2007,theresponsibilityforthesupͲ
portofinformalcaregiversshiftedfromnationalgovernmenttolocalgovernment.There,itisfeared
thattheinformalcareburdenwouldbehigheramongmigrants,becauseoftheirpresumedunfamiliͲ
aritywiththeproceduresofapplyingforformalcareandtheirtraditionalcareattitudewhichissupͲ
posedtoleadtoapreferenceforinformalcare.InthisstudyIhaverelatedtheseconcernstothree
socialissuesordebatesthatcomplicatethepositionofinformalcaregiversingeneral,andmigrant
informalcaregiversinparticular.First,theintroductionoftheSSAdenotesashiftinthediscourseof
andpolicyoncitizenship,characterizedbytheincreasedpopularityoftermssuchasactivecitizenͲ
ship. Within the active citizenship discourse, the responsibilities of various institutions which are
traditionallyinvolvedinresolvingthesocialproblemofcare(community,market,stateandprofesͲ
sionalism) are being renegotiated. As a consequence of this renegotiation, the responsibilities reͲ
gardingcareareincreasinglytransferredfromthegovernmenttocitizens.“Activecitizens”aresupͲ
posedtorequestgovernmentassistanceonlywhentheyfailtosolvetheirissuesbythemselves.AcͲ
tive citizenship requires from citizens an attitude of willingness to participate while regarding the
governmentasapotentialpartnerintimesofneed.Thisthenraisesthequestionwhetherallcitizens
areequallyinclinedtoconformtothenewmoralframeworkofactivecitizenshipandifnot,which
consequencesthismighthave.IfmigrantsindeedhaveamoretraditionalattitudethannativeDutch,
theymaynotviewthegovernmentasapotentialallyinsolvingtheircareissues,leadingtoaoneͲ
sidedemphasisoninformalcareandeventuallyisolationofthecaregivers.Atthesametimenative
Dutchcaregivers,beingusedtoextendedsocialservices,mightbereluctanttoaccepttheirroleof
activecitizen,leadingtounfulfilledexpectationsofgovernmentcareanddisappointmentorfrustraͲ
tion on behalf of the citizens. Second, attitudes toward care responsibilities seem to shift among
migrants.Whileatraditionalattitudeissharedwidelyamonggenerations,youngergenerationscanͲ
notorwillnotalwaysliveuptheexpectationsofintensivecarerequestedofthembyoldergeneraͲ
tions, leading to conflicts within families. This raises questions regarding the dissonance between
attitudeandbehaviorandtheextenttowhichexternalpressuredirectsmigrantsintheroleofcareͲ
giver.Third,thereseemstobealackofknowledgeregardingthestrategiesbywhichmigrantinforͲ
mal caregivers negotiate with their families and with the government when tensions arise. While
someresearchhasbeendoneonconflictsbetweenmigrantcaregiversandtheirrelatives,verylittle
isknownaboutconflictswithotherparties(suchasthegovernmentandprofessionalcaregivers)and
evenlessaboutthecopingͲstrategiesusedtosolvetheseconflicts.
In addition to questions related to care attitudes, the willingness to perform care and copingͲ
strategies,thisstudyaddressesthequestionofhowcultureisusedindiscoursesonmigrantinformal
caregivers.Manystudiesandpolicydocumentsconstructthefigureof“themigrantinformalcaregivͲ
er” (Dutch: de allochtone mantelzorger) as a person who is deprived of agency, locked in cultural
normsthatdirecthimorhertowardprovidingcareandunwillingorunabletomakeuseofcaresupͲ
port provided by professionals. This rather essentialist construction of culture is supported by reͲ
search based on methods that often include only ethnic minority groups, implying the dominant,
DutchcultureasagivenandriskingthatproblemsamongmigrantcaregiversareautomaticallyrelatͲ
edtoculture.InmyresearchIhavetriedtoavoidthepitfallsofculturalessentialismbyusinganinͲ
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tersectional approach, focusing not only on ethnic background but also on gender and generation,
andbyincludingnotonlyTurkishandSuryoyemigrants,butalsoanativeDutchcontrolgroup.
This study will thus give more insight in the care attitude, the willingness to care and the copingͲ
strategiesofmigrantandnativeDutchcaregivers,posingthefollowingresearchquestion:
Towhatextentdothecareattitudesandwillingnesstoprovidecaredifferamongmigrant
and native Dutch caregivers, and in what way do their experienced conflicts and coping
strategiesdiffer?
InordertoanswertheresearchquestionIhaveconductedthreeempiricalstudies,focusingoncare
attitudes,thewillingnesstoprovidecareandcopingstrategies.Thefirst(quantitative)studyfocuses
ondifferencesincareattitudes,thesecond(quantitative)studyfocusesonthewillingnesstoprovide
informalcareandthethird(qualitative)studyfocusesontensionsandcopingͲstrategies.

Citizenshipandcareattitudes
InthefirststudyIinvestigatedtheextenttowhichthecareattitudeofdifferentgroupsofcitizens
agreewiththeprinciplesofactivecitizenship.Iposedthefollowingresearchquestion:
Towhatextentdothecareattitudesofcitizensagreewiththeregimeofactivecitizenship
andarethereanydifferencesrelatedtoethnicbackground,generationandgender?
InordertoanswertheresearchquestionIhaveconductedasurveyamongcitizensofnonͲwestern
andwesterndescent.TheresultsshowthattheattitudesofcitizenswithanonͲwesternbackground
aremoreinagreementwiththeregimeofactivecitizenshipthanaretheattitudesofcitizenswitha
westernbackground.ThenonͲwesterncitizensheldboththeinformalnetwork,thegovernmentand
formal care providers responsible for providing care, while western citizens were focused more on
the government and formal care providers, and less on the informal network. While I expected to
findagenerationalgapamongmigrants,witholdergenerationsmoreinfavoroftraditionalcareand
youngergenerationsmoreinfavorofmoderncare,Ifoundnosupportforsuchagenerationalgapin
myresults.InadditiontogenerationIcomparedtheattitudesofmenandwomen,assumingagenͲ
dergapwherewomengavemoresupporttomoderncareandmenmoretotraditionalcare.Itindeed
appearedthatmen (both westernand nonͲwestern)gavestrongersupporttotraditionalcare.The
differencebetweenmenandwomenwaslargeramongnonͲwesterncitizens.
Fromtheresultsofthisstudyitcanbeconcluded,first,thattheregimeofactivecitizenshipdoesnot
needtogiverisetotensionsamongmigrants,sinceitspointofdeparture(careissuesareresolved
throughthecooperationofcitizensandgovernment)issharedbynonͲwesterncitizens.Rather,itis
westerncitizens’attitudesthatseemtobeatoddswiththeregimeofactivecitizenship.Thesecond
conclusion is that that the gender gap which I found suggests that women, because they in many
casesaretheobviouspotentialinformalcareproviders,differintheirattitudesfrommeninthatthey
have a less traditional attitude. The third conclusion is that the gender gap, which is even larger
among nonͲwestern citizens, might lead to tensions among caregivers and their (more traditional)
familiesandcommunities.

Informalcareandthewillingnesstoprovidecare
ThesecondstudyfocusesontheextenttowhichtheattitudefavoringinformalcareactuallytransͲ
latestothewillingnessofindividualstoprovidecareevenwheninthefuturethedemandincreases.
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Moreover,thequestionisraisedhowpressurefromcaregivers’networks,aswellasobstaclesexpeͲ
riencedinrelationtoformalcareprovision,influencethiswillingness.InthisstudyIhaveposedthe
followingresearchquestion:
TowhatextentdomigrantandnativeDutchcaregiversdifferintheirwillingnesstoprovide
carewhenthedemandrises,andhowmightpossibledifferencesbeexplained?
In order to answer the research question I have used the Reasoned Action Approach (RAA), develͲ
opedbyMartinFishbeinandIcekAjzen.InthemodeloftheRAA,intentionisseenastheoutcomeof
the interaction between attitude (personal convictions related to a certain behavior), subjective
norm(theconvictionsofimportantothers)andperceivedbehavioralcontrol(theconvictionthatone
isableorunabletoperformacertainbehavior).Inmyresearch,thesetranslateintoinformalcare
attitude, the perceived pressure from the network to provide care and the perceived obstacles in
relationtoformalcare.Followingthe modeloftheRAAIhaveconductedasurveyamong132miͲ
grantcaregiversofmigrantandnativeDutchdescent.
The results show that I was unable to prove a higher intention to provide informal care when the
demand increases among migrant caregivers than there is among native Dutch caregivers. Migrant
caregiversdohaveastrongerinformalcareattitude,experiencemorepressuretoprovidecareand
experience more obstacles in relation to formal care provisions than do native Dutch caregivers.
Moreover,thereisapositivecorrelationbetweenpressurefromthenetworktoprovidecareandthe
intention to provide care. The second study complements the first, which showed that particularly
womenarelesssupportiveoftraditionalcare.BasedontheresultsofthesecondstudyitcanbesusͲ
pectedthatespeciallyfemalemigrantcaregiversmightexperiencetensionsrelatedtothecarethey
provide.Sincetheyhavealesstraditionalcareattitude,theyaremorepronetoexperiencepressure
fromtheircommunitiestoprovidecare.

Tensions,conflictandstrategy
Thethirdstudyfocusesonthetensionsandconflictscaregiversmayencounterwhentheirattitudes
towardcareresponsibilitiesdifferfromthoseoftheirfamily,thegovernmentandprofessionals,and
thewayinwhichtheydealwiththesetensions.Thefollowingresearchquestionisbeingaddressed:
Which tensions and conflicts do migrant and native Dutch caregivers encounter? How do
theydealwiththesetensionsandconflicts?
ForthisstudyIhaveusedtheworkofArlieHochschild,whosuggestedthatattitudestowardscare
responsibilitieshaveanemotionallevel,whichneedstobetakenintoaccount.HerconceptsoffeelͲ
ing rules and framing rules are used to locate the causes for tensions and conflicts. Based on
Hochschild’stheoryIhaveconductedinterviewswith34caregiversofmigrantandnativeDutchdeͲ
scent. The results show, first, that migrant caregivers do not necessarily experience more tensions
than do native Dutch caregivers. The tensions migrant caregivers experience, however, are more
often related to the informal network, while the tensions native Dutch caregivers experience are
moreoftenrelatedtothegovernmentandprofessionalcaregivers.ThisdifferenceintensionisrelatͲ
edtodifferencesinattitudestowardscare.Migrantinformalcaregiversmoreoftendepartfromthe
principles of the “community regime”, favoring informal care over professional care, while native
Dutchcaregiversdepartmoreoftenfromtheprinciplesofthe“bureauͲprofessionalregime”,favorͲ
ingprofessionalcareoverinformalcare.ThetensionsmigrantcaregiversexperienceareoftenrelatͲ
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edtodifferentviewsontheextentofthecaretheyprovide,whilethetensionsnativeDutchcaregivͲ
ers experience are often related to disappointments related to professional care facilities and perͲ
sonnel.
Second,theresultsshowthatinformalcaregiversmakeuseoffourdifferentstrategiestocopewith
tensions or conflict. These are negotiation, endurance, reduction and retreat. Negotiation means
thatcaregiverstrytoconvinceothersthatthedivisionoflaborneedstobereconsidered.Endurance
meansthatcaregiversacceptthattheycannotchangetheirsituationandtrytomakedoaswellas
theycan,sometimesbybecomingwhollyengrossedinprovidingcare.ReductionmeansthatinforͲ
malcaregiversbecomemoreawareofthetaskstheyperform,givinguptaskstheydonotdeemabͲ
solutelynecessary.Retreatmeansthatinformalcaregiverswithdrawcompletely.TheymaystopvisitͲ
ingtheircarerecipient,orcutoffprofessionalcare.Ofteninformalcaregiversusevariousstrategies,
movingfrom(failed)negotiationtoendurance,reductionorevenretreat.Migrantcaregivers,departͲ
ingmoreoftenfromtheprinciplesofthecommunityregime,oftenoptforendurancefirstandfor
negotiation only when the burden becomes too much, while native Dutch, departing more often
fromthebureauͲprofessionalregime,optmoreoftenfornegotiationfirstandendurance,reduction
orretreatsecond.
Third,theresultsshowthatnotonlycareattitudebutalsothequalityoffamilytiesisanimportant
indicatorfortheamountoftensionsofconflictinformalcaregiversencounter.Whenfamilytiesare
strongandinformalcaregiversexperiencetherelationshipsaswarmandclose,thereismorespace
fornegotiation(thepreferredstrategy).InthatcasethewellͲbeingofthecaregiverisofimportance
tootherfamilymembers,whoaretheninclinedtofindasolutionwherethecaregiverisrelievedof
someoftheburden.Whenfamilyrelationsaredistorted,thecaregiverismorelikelytoexperience
the caring tasks as a heavy burden, while space for negotiation is limited. The influence of family
relationsaffectsmigrantandnativeDutchcaregiversequally.

Discussion
TheresultsofmystudyhaveimplicationsforthewayinwhichcultureisconceivedinpolicyandreͲ
search,forissuespolicymakersandresearchersmightaddress,andforthewayinwhichconcepts
suchasactivecitizenshipandtheparticipatorysocietyarebeingusedingovernmentdiscourse.
Theresultsofmystudyshowthatthefigureof“themigrantinformalcaregiver”assomeonewhois
deprivedofagencyandboundbycultureneedstobenuanced.Thereappeartobemoresimilarities
than differences between the various ethnicgroups andmigrant informalcaregiversdonotnecesͲ
sarilyexperiencemoretensionsorconflictsthandonativeDutchinformalcaregivers.ThesesimilariͲ
tiescallintoquestionthewaysinwhichmigrantinformalcaregiversareoftenportrayedandIsusͲ
pect thatpopularrepresentationsofmigrantinformalcaregiversareatleastpartiallybasedonexͲ
treme cases of isolated and overburdened caregivers. The diversity in care attitudes and coping
strategiesfoundamongthedifferentethnicgroupsinmystudy,however,pointstoshiftingcultural
normstowardscarewhichcontradicttheconceptionofcultureasstaticorfixed.Moreover,myreͲ
searchshowsthatmanymigrantinformalcaregiversregardthegovernmentandprofessionalcareas
legitimate alternatives for care provision and are wellͲequipped to apply for and deal with profesͲ
sionalcare.Infact,cultureseemstobemoreofanissuefornativeDutchinformalcaregiverswhose
careattitudedoesnotfittheactivecitizenshipregimeasmigrantinformalcaregivers’careattitude.
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Summary
FromthisstudyIwouldliketoformulatetwopointsofinterestforpolicymakers,researchersand
professional caregivers. First, the positive attitude towards informal care among migrants found
throughoutmyresearchshowsthatmigrantsmayrespondstrongertothecallforanincreaseinparͲ
ticipation through informal care provision. Migrants may therefore feel restrained to ask for help
whentheburdenofcaringtasksbecomestoomuch.Whentheburdenincreaseslatentconflictswill
cometothesurface.Negotiationsmayfailwhenmigrantcaregivers’familymembersretainatradiͲ
tionalcareattitude.PolicymakerswillneedtoaddresstheconditionsforafruitfulnegotiationproͲ
cess.Second,thoughmyresearchdoesnotsupportexaggerationsof“migrantinformalcaregivers”
bound by culture, a successful negotiation process means that caregivers need to have options to
choose from. If alternative (professional) care is not available it is not so much cultural norms but
limitedoptionsthatredirectmigrantinformalcaregiversbackintothecaringrole.Professionalcare
institutions in particular need to consistently invest in intercultural care of good quality which will
notonlybenefitcarerecipients,butwillalsomakeiteasierforinformalcaregiverstorenegotiatethe
burden.
Finally,myresultsraisequestionsastothewayinwhichactivecitizenshipandparticipationarecurͲ
rentlybeingusedingovernmentpolicyoninformalcare.ParticipationseemstobeincreasinglydeͲ
finedintermsofcostreductionandwelfarestateretrenchment.Otherformsofparticipation,such
aspaidworkorvolunteerwork,seemtobeappliedtoamuchlesserextenttoinformalcaregivers.
Thistomeseemstobealimitedviewoncitizenshipparticipationwhichconfusesespeciallywomen,
whoontheonehandareoftenthemostlikelycaregiverandontheotherhandaresupposedtobeͲ
come more active on the labor market. Active citizenship may benefit migrant women when it is
communicated as the shared responsibility between government and community, and when it adͲ
dressesallcitizens(includingmen).However,ifparticipationisnarroweddowntoprovidinginformal
caremigrantwomenmayfindthattraditionalnormsofcarearestrengthenedintheircommunities.
Wheretheycouldpreviouslyrelyonthewelfarestatetosharetheburden,activecitizenshipisbyno
meansanaturalally.
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Bijlage

Vragenlijstmantelzorg



VragenlijstMantelzorg
Watismantelzorg?
Metmantelzorgbedoelenwedeextrahulpenzorgdieaanmensenwordtgegevenomdatzeziek,
oudofgehandicaptzijn.Mantelzorgerszijnfamilieleden,burenofbekendendiebijvoorbeeldhuisͲ
houdelijkeklussendoen,meegaannaardedokterofhelpenbijhetinvullenvanformulieren,omdat
deanderdatzelfnietmeerkan.

Invulinstructie
Leestualstublieftallevragenzorgvuldigdoor.Hetisbelangrijkdatuopallevragenantwoordgeeft.
ÆMisschienzorgtuvoormeerderepersonen.BijonderstaandevragenmagudandenkenaandeͲ
geneaanwieudemeestezorgverleent.Dezepersoonnoemenwe“uwzorgontvanger”.
Erwordenverschillendesoortenvragengesteld.BijsommigevragenkuntugewoonhetgoedeantͲ
woordaankruisen.Hetgebeurtookdatueenstellingwordtvoorgelegd.UkuntdanaangeveninhoeͲ
verreuhetmetdestellingeensbent.Ditdoetudooreenbolletjeaantekruisen.Kruistuhetlinker
bolletjeaan,danbetekentditdatuhethelemaaleensbentmetdestelling.HetbolletjerechtsbeteͲ
kentdatuhethelemaaloneensbentmetdestelling.
Voorbeeld
Devolgendestellingengaanoverhetetenvanijs.
Beoordeelzedoorhetjuistebolletjeaantekruisen

eensͲneutraalͲoneens
IJsetendoeikhetliefstindezomer
zOOOO
IJsetendoeikhetliefstindewinter
OOOOz
IkeetlieverchocoladeͲijsdanvanilleͲijs
OzOOO
Bijalleanderevragenzalvanzelfduidelijkwordenopwelkemanieruzeinmoetvullen.
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A.Vragenoverdemantelzorgdieugeeft

A1
Aanwiegeeftumantelzorg?(meerdereantwoordenmogelijk)
OOuder(s)
OSchoonouder(s)
OPartner
OKind(eren)
OAnderfamilielid
OBuur/iemanduitdestraatofbuurt
OVriend(in)
OAnders,namelijk(vulin):……………

A2
Devolgendestellingengaanoverdemantelzorgdieugeeft.Kruishet
juistebolletjeaantussenlinks(wanneeruhethelemaaleensbentmetde
stelling)ofrechts(wanneeruhethelemaaloneensbentmetdestelling),
a. Ikgeefdemantelzorguitliefdeengenegenheid
b. Erisvoormijnzorgontvangervoldoendethuiszorgbeschikbaar
c. Ikvindhetmijnplichtommantelzorgtegeven
d. Erisvoormijnzorgontvangergeenplaatsineenwoonvoorzieningof
tehuis
e. Ikwilnietdatmijnzorgontvangerineenwoonvoorzieningoftehuis
wordtopgenomen
f. Mijnzorgontvangerwilhetliefstdoormijgeholpenworden
g. Mijnzorgontvangerwilnietopgenomenwordenineenwoonvoorziening
oftehuis
h. Ikhebveelovervoormijnzorgontvanger
i. Ikbenbetergeschiktommantelzorgtegevendandemeesteanderen
ommijheen
j. Mijnzorgontvangerzoumijookhebbengeholpen
k. Ikvindhetvanzelfsprekendommantelzorgtegeven
l. Niemandandersuitmijnomgevingwilmijnzorgontvangerhelpen
m. (Andere)Familieledenenvriendenvanmijnzorgontvangerwonentever
wegomtekunnenhelpen
n. (Andere)Familieledenenvriendenvanmijnzorgontvangerhebbenhet
tedrukomtekunnenhelpen
o. Demensenommijheenvindendatikdemantelzorgmoetgeven
p. Mijnpartnervindtdatikdemantelzorgmoetgeven
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eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

Bijlage:Vragenlijstmantelzorg
A3
zijn.

Devolgendestellingengaanoverhoeuhetvindtommantelzorgerte

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Hetgeeftmijveelvoldoeningommantelzorgertezijn
Desituatievandegenedieikverzorglaatmijnooitlos
Ikkrijgveelwaarderingvoordezorgdieikgeef
Desituatievanmijnzorgontvangereistvoortdurendmijnaandacht
Mijnbandmetmijnzorgontvangerisdoordemantelzorgverbeterd
Ikmoetaltijdmaarklaarstaanvoormijnzorgontvanger
Doordesituatievanmijnzorgontvangerkomikteweinigaanmijneigen
leventoe
h. IkvoelmeoverhetgeheelgenomenergonderdrukstaandoordesituaͲ
tievanmijnzorgontvanger
i. Hetcombinerenvandeverantwoordelijkheidvoormijnzorgontvanger
endeverantwoordelijkhedenvoormijnwerken/ofgezinvaltnietmee
j. Mijnzelfstandigheidkomtindeknel
k. Doordebetrokkenheidbijmijnzorgontvangerdoeikanderentekort
l. Doordebetrokkenheidbijmijnzorgontvangerkrijgikconflictenthuis
en/ofophetwerk



eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

B.Vragenoverondersteuning

Devolgendevragengaanoverdehulpdieanderemantelzorgersofprofessioneleinstellingenkunnen
bieden.

B1
Welkeanderevormenvanzorgontvangtuwzorgontvanger,naastdezorgdieubiedt?Erzijn
meerdereantwoordenmogelijk.
OThuiszorg
OPersoonsgebondenBudget(PGB)
OHulpvanvrijwilligers
OHulpvananderemantelzorgers
OMijnzorgontvangerwoontineenverzorgingstehuisofbejaardenhuis
OEenanderevormenvanhulp,namelijk…..
OGeenenkeleanderevormvanhulp,ikbendeenigediehulpgeeft
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B2
DevolgendestellingengaanoverderolvandeoverheidendeprofesͲ
sionelezorg.
Inhoeverrebentuhetmetdestellingeneensofoneens?
a. Deoverheidmoetervoorzorgendatmensenzelfdezorgkunnenregelen
diezewillen
b. Deoverheidmoetduidelijkeregelshebbenoverwelkezorgwelenwelke
zorgnietwordtgeleverd
c. Dethuiszorgmoetzichaanpassenaandewerktijdenendagindelingvan
mantelzorgers
d. Deoverheidmoetmeerzorgleverendanzenudoet
e. Deoverheidmoetmantelzorgershelpen
f. Hulpdoordeoverheidmoetaansluitenbijhoeikhetthuisgewendben
g. Goedeprofessionelezorghoudtrekeningmetcultureleopvattingen
h. Ookalhebjerechtopthuiszorg,tochwiljelieverdatjefamilievoorje
zorgt

B3
Mensendiezorgnodighebben,kunneninsommigegevalleneenPerͲ
soonsgebondenBudget(PGB)krijgenomdaarmeehunmantelzorger(s)te
betalen.
Inhoeverrebentuhetmetdevolgendestellingeneensofoneens?
a. Mantelzorgdoejeuitliefde,daarhoorjegeengeldvoortekrijgen
b. Wanneermantelzorgersbetaaldworden,zullenzebeterezorgleveren
c. Mantelzorgerskunnenbetereen“echte”baanzoeken
d. Mantelzorgershorendaarvoorbetaaldtekrijgen

B4
Mantelzorgerszoalsuzelfhebbensomsookbehoefteaanhulp.
Hoeveelhulpontvangtuvandevolgendebronnen?
a. Hulpvaneensteunpunt,zorgloketofzorgconsulent
b. Informatieviahetinternet
c. Hulpvanmenseninuwomgeving
d. Steunviamantelzorgbijeenkomsten
e. Cursussendieuvolgtofheeftgevolgd
f. Steunvananderemantelzorgers
g. Steunvanvrijwilligersdietijdelijktakenvanuovernemen(respijtzorg)
h. (Financiële)steunvandegemeente
i. DegenedieikverzorgbetaaltmijuithetPersoonsgebondenBudget(PGB)
j. Steunvanuwwerkgever(bijvoorbeeldextraverlofofanderewerktijden)
k. Uontvangthetmantelzorgcompliment
l. Ukrijgtondersteuningopeenanderemanierdanhiergenoemdwordt,
namelijk(vulin):…………………………………………………………………………………
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OOOOO
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OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Hoeveelhulp?
geenͲeenbeetjeͲveel
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
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B5
Devolgendestellingengaanoveruwoverwegingenbijhetaanvragen
vanhulp,bijvoorbeeldmantelzorgondersteuningvooruzelfofthuiszorgvoor
uwzorgontvanger.Inhoeverrebentuhetmetdestellingeneens?
a. Ikweetwaarikhulpaankanvragen
b. Hulpisteduur
c. Zorginstellingenhoudennietgenoegrekeningmetmijnwensen
d. Ikkrijgvandegemeentegeenindicatievoordehulpdieikwil
e. Alsikhulpaanvraag,gaandemensenommijheendaaroverroddelen
f. Ikvindhulpaanvragenteveelgedoe
g. Ikgeeflieverzelfhulpdandatikheteenanderlaatdoen
h. Ikkanhetzelfwelaan
i. Hulpaanvragenduurttelang
j. Hulpaanvragenisteingewikkeld
k. Dethuiszorglevertevengoedehulpalsik
l. Bijdethuiszorgwisselenzetevaakvanpersoneel
m. Hetoverlegmetzorginstellingenverlooptstroef

B6
Devolgendestellingengaanoverhetrechtdatmensenhebbenop
zorg.Inhoeverrebentuhetmetdestellingeneens?
a. IedereinwonervanNederlandheeftevenveelrechtopzorg
b. Wiedaarvoorgespaardheeftkanzichterechtbeterezorgveroorloven
danwienooitgespaardheeft
c. Wieeenhooginkomenheeftkanzichterechtbeterezorgveroorloven
danwieeenlagerinkomenheeft
d. IedereenheeftrechtopzorgdiepastbijzijnofhaarreligieuzeopvattinͲ
genenculturelegewoonten
e. Mensendieziekworden,moetenaltijdkunnenrekenenophulpvanhun
familieleden



eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

C.Vragenoverdetaakverdeling

C1
Letop!Wewillengraagvanuwetenhoeveelanderepersonenerindeomgevingvanuw
zorgontvangerzijndiekunnenhelpenenookhoeveelzorgdiepersonenopditmomentdaadwerkeͲ
lijkgeven.
a.
Isuwzorgontvangeruwpartner?


Oja (Gadoornaarvraagb)


Onee

Hoevaakgeeftdepartnervanuwzorgontvangermantelzorg?


OVaak


OGeregeld


OSoms


ONooit
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b.








c.






d.






e.






f.






g.






h.
142

Wonendeouders/deandereoudervanuwzorgontvangerindebuurt?

Oja

Onee(Doornaarvraagc)
Hoevaakgevendeouders/deandereoudermantelzorg?

OVaak

OGeregeld

OSoms

ONooit
Hoeveel(andere)zoonsvanuwzorgontvangerwonenindebuurt(vulin:0,1,2,3,…):…………
Hoevaakgevendiezoonsmantelzorg?

OVaak

OGeregeld

OSoms

ONooit
Hoeveel(andere)dochtersvanuwzorgontvangerwonenindebuurt:…………
Hoevaakgevendiedochtersmantelzorg?

OVaak

OGeregeld

OSoms

ONooit
Hoeveel(andere)broersvanuwzorgontvangerwonenindebuurt(vulin:0,1,2,3,…):………
Hoevaakgevendiebroersmantelzorg?

OVaak

OGeregeld

OSoms

ONooit
Hoeveel(andere)zussenvanuwzorgontvangerwonenindebuurt:…………
Hoevaakgevendiezussenmantelzorg?

OVaak

OGeregeld

OSoms

ONooit
Hoeveel(andere)schoonzoonsvanuwzorgontvangerwonenindebuurt:…………
Hoevaakgevendieschoonzoonsmantelzorg?

OVaak

OGeregeld

OSoms

ONooit
Hoeveel(andere)schoondochtersvanuwzorgontvangerwonenindebuurt:…………

Bijlage:Vragenlijstmantelzorg

Hoevaakgevendieschoondochtersmantelzorg?


OVaak


OGeregeld


OSoms


ONooit

i.
Hoeveel(andere)overigefamilieledenvanuwzorgontvangerwonenindebuurt:…………

Hoevaakgevendieoverigefamilieledenmantelzorg?


OVaak


OGeregeld


OSoms


ONooit

j.
Hoeveel(andere)vriendenenvriendinnenvanuwzorgontvangerwonenindebuurt:…………

Hoevaakgevendievriendenenvriendinnenmantelzorg?


OVaak


OGeregeld


OSoms


ONooit

k.
Methoeveel(andere)burenheeftuwzorgontvangerregelmatigcontact:…………

Hoevaakgevendezeburenmantelzorg?


OVaak


OGeregeld


OSoms


ONooit

C2
Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoverwieerin
hetalgemeenmantelzorgzoumoetengevenwanneerdatnodigis?
eensͲneutraalͲoneens
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.



Volwassendochter(s)moetenmantelzorggeven
Volwassenzoon(s)moetenmantelzorggeven
Departnermoetmantelzorggeven
Deoudersmoetenmantelzorggeven
Schoondochter(s)moetenmantelzorggeven
Schoonzoon(s)moetenmantelzorggeven
Debroer(s)moetenmantelzorggeven
Dezus(sen)moetenmantelzorggeven
Overigefamiliemoetmantelzorggeven
Vriendenenvriendinnenmoetenmantelzorggeven
Burenmoetenmantelzorggeven

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
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C3
Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoverwiede
zorgvoormensendiedatnodighebbenmoetregelen?
a. Mensendiezorgnodighebbenmoetendezezelfregelen
b. Deoverheidmoetdezorgregelen
c. Defamiliemoetdezorgregelen
d. Vriendenmoetendezorgregelen
e. Burenenanderemensendiedichtbijwonenmoetendezorgregelen

C4
Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoverwiede
zorgvoormensendiedatnodighebbenmoetbetalen?
a. Mensendiezorgnodighebbenmoetendaarzelfveelaanmeebetalen
b. Wanneermensenzorgnodighebben,moetdeoverheiddaaraanmeebeͲ
talen
c. Wanneermensenzorgnodighebben,moetdefamiliedaaraanmeebetaͲ
len
d. Wanneermensenzorgnodighebben,moetenvriendendaaraanmeebeͲ
talen
e. Burenenanderemensendiedichtbijwonenmoetenmeebetalenaande
zorg

C5
Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoverwiede
zorgvoormensendiedatnodighebbenmoetuitvoeren?
a.
b.
c.
d.


Defamiliemoetdezorguitvoeren
Eenprofessioneleinstelling(zoalsdethuiszorg)moetdezorguitvoeren
Vriendenmoetendezorguitvoeren
Burenenanderemensendiedichtbijwonenmoetendezorguitvoeren
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eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

eensͲneutraalͲoneens
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D.Vragenoverkeuzeswanneerdezorgvraagtoeneemt

D1
Vaakneemtindeloopdertijddezorgbehoeftetoe,waardoormanͲ
telzorgerskeuzesmoetenmakenoverwatzenogwelennietblijvendoen.
Hoeoordeeltuoverdevolgendeoplossingenwanneerdezorgbehoeftevan
uwzorgontvangertoeneemt?
a. AlsdezorgbehoeftetoeneemtzalikzoveelextrazorggaangevenalsnoͲ
digis
b. Alsdezorgbehoeftetoeneemtzalikdezelfdehoeveelheidzorgblijven
gevenalsnu
c. Alsdezorgbehoeftetoeneemtzalikmindergaanwerken
d. Alsdezorgbehoeftetoeneemtzaldattenkostegaanvanmijnopleiding
e. Alsdezorgbehoeftetoeneemtzaldattenkostegaanvanmijngezin
f. Alsdezorgbehoeftetoeneemtzaldattenkostegaanvanmijneigenvrije
tijd
g. Alsdezorgbehoeftetoeneemtzalikdataangevenbijdegemeente
h. AlsdezorgvraagtoeneemtzalikthuiszorgregelenvoormijnzorgontvanͲ
ger

D2
InhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoveruwzorgͲ
ontvanger?

eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

eensͲneutraalͲoneens
a. Mijnzorgontvangervindtdatikzoveelextrazorgmoetgevenalshij/zij
nodigheeft
b. Mijnzorgontvangervindtdatikdezelfdehoeveelheidzorgmoetblijven
gevenalsnu
c. Mijnzorgontvangervindtdatikmindermoetgaanwerken
d. MijnzorgontvangervindtdatikmindertijdaanmijnopleidingmoetbeͲ
steden
e. Mijnzorgontvangervindtdatikmindertijdaanmijngezinmoetbesteden
f. Mijnzorgontvangervindtdatikvrijetijdmoetinleveren
g. Mijnzorgontvangervindtdatikhetmoetaangevenbijdegemeenteals
dezorgvraagtoeneemt
h. Mijnzorgontvangervindtdatikthuiszorgvoorhemofhaarmoetregelen




OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
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D3
lie?

InhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoveruwfamiͲ
eensͲneutraalͲoneens

a. MijnfamilievindtdatikzoveelextrazorgmoetgevenalsmijnzorgontͲ
vangernodigheeft
b. Mijnfamilievindtdatikdezelfdehoeveelheidzorgmoetblijvengevenals
nu
c. Mijnfamilievindtdatikmindermoetgaanwerken
d. Mijnfamilievindtdatikmindertijdaanmijnopleidingmoetbesteden
e. Mijnfamilievindtdatikmindertijdaanmijngezinmoetbesteden
f. Mijnfamilievindtdatikvrijetijdmoetinleveren
g. MijnfamilievindtdatikhetmoetaangevenbijdegemeentealsdezorgͲ
vraagtoeneemt
h. Mijnfamilievindtdatikthuiszorgvoormijnzorgontvangermoetregelen

D4
Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoveruw
vrienden?

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

eensͲneutraalͲoneens
a. MijnvriendenvindendatikzoveelextrazorgmoetgevenalsmijnzorgͲ
ontvangernodigheeft
b. Mijnvriendenvindendatikdezelfdehoeveelheidzorgmoetblijvengeven
alsnu
c. Mijnvriendenvindendatikmindermoetgaanwerken
d. Mijnvriendenvindendatikmindertijdaanmijnopleidingmoetbesteden
e. Mijnvriendenvindendatikmindertijdaanmijngezinmoetbesteden
f. Mijnvriendenvindendatikvrijetijdmoetinleveren
g. Mijnvriendenvindendatikhetmoetaangevenbijdegemeentealsde
zorgvraagtoeneemt
h. MijnvriendenvindendatikthuiszorgvoormijnzorgontvangermoetregeͲ
len
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D5
Inhoeverrekloppendevolgendestellingenvoordegemeente?Ukunthierbijdenkenaan
watmenuverteldheeftbijhetzorgloket,watuweetuitfoldersenbrochuresofviahetinternet,of
dealgemeneindrukdieuheeftvandegemeente.
Inhoeverrebentuheteensmetdevolgendestellingenoverdegemeente?
eensͲneutraalͲoneens
a. Degemeentevindtdatikzoveelextrazorgmoetgevenalshij/zijnodig
heeft
b. Degemeentevindtdatikdezelfdehoeveelheidzorgmoetblijvengeven
alsnu
c. Degemeentevindtdatikmindermoetgaanwerken
d. Degemeentevindtdatikmindertijdaanmijnopleidingmoetbesteden
e. Degemeentevindtdatikmindertijdaanmijngezinmoetbesteden
f. Degemeentevindtdatikvrijetijdmoetinleveren
g. DegemeentevindtdatikhetmoetaangevenbijdegemeentealsdezorgͲ
vraagtoeneemt
h. Degemeentevindtdatikthuiszorgvoormijnzorgontvangermoetregelen

D6
Dezevraaggaatoverhoeveelwaardeuhechtaanwatverschillende
personenvindendatumoetdoen.
a.
b.
c.
d.


Watmijnzorgontvangervindtisbelangrijkvoormij
Watmijnfamilievindtisbelangrijkvoormij
Watmijnvriendenvindenisbelangrijkvoormij
Watdegemeentevindtisbelangrijkvoormij

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO

eensͲneutraalͲoneens
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
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E.Vragenovervaardigheden

E1
DevolgendevragengaanoverwaterzoalaanvaardighedenkomtkijkenbijhetmantelzorͲ
gen.Umagbijdestellingensteedsaangevenofzeinuwgevalkloppenofniet.

Vaardigheid
eensͲneutraalͲoneens
a. Alsdesituatievandegenedieikverzorgverslechtert,zouikdatmeteen
merken
b. Alsdesituatievandegenedieikverzorgverslechtert,weetikprecieswat
ikmoetdoen
c. Ikkanhetzorgengoedcombinerenmetmijnwerkofopleiding
d. Ikweethoeikzorgverlofmoetregelen
e. Opmijnwerkofschoolvertelikdatikmantelzorgerben
f. Ikkanermeeomgaandatdegenedieikverzorgafhankelijkvanmijis
g. Ikkangoed“nee”zeggen
h. Ikkandegenedieikverzorggoedbegeleidenbijhetaanvragenvanzorg
i. Wanneerikzelfeenkeernietkan,regelikdatiemandandersdezorgvan
mijoverneemt
j. Ikkandezorgtakengoeduitvoeren
k. Ikweethoeikzakenalseentrapliftofparkeerkaartmoetregelen
l. Ikvindmezelfgeschiktomhuishoudelijkwerkteverrichten
m. Ikweetgoedhoeikklusjesinhuismoetaanpakken
n. Alshetnodigiskanikthuiszorginschakelen
o. Ikweetwaarzehulpvoormantelzorgersregelen
p. Hetinvullenvanformulierenvindikmoeilijk
q. Ikkanaanartsenenanderehulpverlenersgoeduitleggenwelkezorgzij
moetengeven
r. Iklaataandegemeenteenzorginstellingenwetenhoezijmantelzorgers
hetbestekunnenhelpen
s. Alsikdoordemantelzorgingeldproblemenzouraken,kanikfinanciële
bijstandregelen
t. Ikkanmetdegenedieikverzorgoverleggenoverbetaaldemantelzorguit
hetPGB
u. Ikkananderenlerenhoezerekeningkunnenhoudenmetwensendie
mensenhebbenvanuithungeloofofcultuur
v. Ikkanzelfzorgorganiserenvoormensendiewensenhebbenvanuithun
geloofofcultuur
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F.Vragenoveruwachtergrond
Inditlaatstedeelwillenweunoggraageenpaarvragenstellenoveruwachtergrond,zodatweeen
beeldkrijgenvanhoeuwlevenssituatieerongeveeruitziet.Umaghiersteedshetjuisteantwoord
aankruisen.
F1
Watisuwgeslacht?

OMan

OVrouw

F2
Hoeisuwhuishoudensamengesteld?

OAlleenstaandzonderkind(eren)

OAlleenstaandmetkind(eren)

OGetrouwd/samenwonendzonderkinderen

OGetrouwd/samenwonendmetkinderen

F3
Inwelkeleeftijdscategorievaltu?

O15Ͳ19

O20Ͳ29

O30Ͳ39

O40Ͳ49

O50Ͳ59

O60Ͳ69

O70Ͳ79

O80jaarenouder

F4
Watisuwhoogstvoltooideopleiding?

OGeen

OLagereschool/basisonderwijs

OVMBO:lagerenmiddelbaaronderwijs(VBMO,VBO,LBO,LTS,LEAO,huishoudschool,MUͲ
LO,MAVO,VGLO)

OHogerAlgemeenVormendOnderwijs(HBS,VWO,HAVO)

OMBO

OHBO

OWO

OAnders

F5
Hoeveeluurbesteedtugemiddeldperweekaandevolgendeactiviteiten?

Opleiding/studie


…uur

Betaaldebaan 


…uur

Vrijwilligerswerk


…uur

Werkzoeken/solliciteren

…uur

Eigenhuishouding


…uur

Vrijetijd/hobby’s


…uur
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F6
Hoeveeluurbesteedtugemiddeldperweekaanmantelzorg?Bijdezevraagmagureistijd
meerekenen.

O0Ͳ8uur

O8Ͳ16uur

O16Ͳ24uur

O24Ͳ40uur

O40uurofmeer

F7
Hoeveeluurbesteedtugemiddeldperweekaandevolgende
Aantaluurper
mantelzorgtaken?
week:
a. Huishoudelijkwerk,bijvoorbeeldhuisschoonmaken,koken

b. Lichamelijkeverzorging,bijvoorbeeldhelpenmetwassen

c. Begeleiding,bijvoorbeeldmeegaannaardehuisarts

d. Administratie,bijvoorbeeldverzekeringsformuliereninvullen

e. Klusjesinenrondomhuis


F8
Hoelangverleentualmantelzorg?

OKorterdan3maanden

OTussende3en6maanden

OTussende6maandenen1jaar

OTussen1jaaren3jaar

OTussen3jaaren6jaar

OLangerdan6jaar

F9
Watisdereistijdvanuwhuisnaarhethuisvanuwzorgontvangerinminuten?

OErisgeenreistijd(mijnzorgontvangerwoontbijmijinhuis)

OMinderdan5minuten

OTussende5en10minuten

OTussende10en20minuten

OTussen20minutenen30minuten

OTussen30en60minuten

OLangerdan60minuten

F10
Totwelkegodsdienstigeoflevensbeschouwelijkegroeperingrekentuzich?

OProtestantseKerkNederland

ORoomsͲKatholiek

OSyrischorthodox

OAnderechristelijkegroepering

OIslam

OHumanistisch

OGeen

OAnders,namelijk:
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F11






F12





F13





F14





F15






Totwelkebevolkingsgroeprekentuzich?
ONederlands
OTurks
OMarokkaans
OSuryoye
OAnders,namelijk:
Inwelklandbentugeboren?
ONederland
OTurkije
OMarokko
OAnders,namelijk:
Inwelklandisuwvadergeboren?
ONederland
OTurkije
OMarokko
OAnders,namelijk:
Inwelklandisuwmoedergeboren?
ONederland
OTurkije
OMarokko
OAnders,namelijk:
Watisuwwoonplaats?
OAlmelo
OEnschede
OHengelo
OAnders,namelijk:
Eindevragenlijst

ÆHeeftunogvragenofopmerkingen?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ÆNaastdezevragenlijstzijnwijookvanplanomenkelemantelzorgersuitgebreidertesprekenin
eeninterview.Wiltuhieraanmeewerken?
OIkwilwelmeewerkenaaneeninterview.MijneͲmailadresen/oftelefoonnummeris:
…………………………………………………………………………………………………………………
ONee,ikwilnietmeewerkenaaneeninterview

Ukuntdevragenlijst,hetliefstbinnentweewekennaontvangst,terugsturenmetdebijgeleverde
retourenvelop.Eenpostzegelisnietnodig.

Hartelijkbedanktvoorhetinvullenvandevragenlijst!
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