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RIVM zoekt werkende mantelzorgers die zorgen voor een oudere en 
hun kennis en ervaring willen delen  
 
Heeft u een betaalde baan, en zorgt u daarnaast voor een thuiswonende 
oudere, zoals een (schoon)ouder, partner, buur of vriend(in)? Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is op zoek naar werkende 
mantelzorgers die willen meedenken in het onderzoek ‘Sterke Mantelzorg’.  
Het doel van Sterke Mantelzorg is het vinden van passende ondersteuning voor 
werkende mantelzorgers die zorgen voor een oudere. 
 
Waarom mee doen? 
Het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking groeit, en ouderen worden 
gestimuleerd om steeds langer thuis te wonen. De zorg voor deze ouderen 
komt hierdoor steeds vaker bij mantelzorgers terecht, die deze zorg vaak ook 
nog combineren met een baan. Dit kan voor de mantelzorger verschillende 
uitdagingen opleveren en belastend zijn. Het is daarom belangrijk dat 
werkende mantelzorgers steun krijgen die aansluit bij hun behoeften. Het RIVM 
start daarom een onderzoek naar de behoeften voor ondersteuning van 
werkende mantelzorgers en ouderen. Om tot de juiste vormen van 
ondersteuning te komen, zijn de ervaringen en meningen van werkende 
mantelzorgers voor ons van groot belang. Daarom zijn we op zoek naar 
mantelzorgers die met ons willen meedenken over het onderzoek.  
 
Wat vragen we van u? 
In de adviesgroep denkt u samen met de onderzoekers van het RIVM na over 
het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Welke vragen zijn belangrijk 
voor mantelzorgers die zorgen voor ouderen? Welke behoeften aan 
ondersteuning hebben zij? Hoe kunnen we werkende mantelzorgers het beste 
bereiken? De adviesgroep zal het komende jaar tussen de 2-3 keer bij elkaar 
komen bij het RIVM of een andere centrale locatie in Nederland. De eerste 
bijeenkomst zal eind 2019 worden georganiseerd. Het is ook mogelijk dat wij u 
vragen om via e-mail advies te geven over het onderzoek. Uw reiskosten naar 
de locatie worden vergoed en u ontvangt een attentie voor deelname.  
 
Wie kan er mee doen? 
Dit onderzoek gaat over werkende mantelzorgers die zorgen voor een 
thuiswonende oudere. U kunt meedoen aan de adviesgroep als u:   
 
• 18 jaar of ouder bent; 
• U een betaalde baan van tenminste 20 uur in de week combineert met het 
geven van mantelzorg (of dit heeft gedaan); 
• Zorgt of heeft gezorgd voor een naaste oudere (65+) die thuis- of zelfstandig 
wonend was op het moment dat u mantelzorg gaf. 
 
Meedoen? 
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de adviesgroep of heeft u vragen? 
Mail dan naar uitvoerend onderzoeker Eline Vos (eline.vos.02@rivm.nl). Zij is 
ook telefonisch te bereiken op 06 50154288 op maandag tot en met vrijdag 
tijdens kantooruren. Wij hopen van harte op uw deelname! 
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