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Mantelzorg

De maatschappelijke impact van 



• Maatschappelijke businesscase

• SROI methodiek

• Casus: WeHelpen

• Werkelijke kosten mantelzorg

• Investeren in mantelzorg

Agenda



Meten van impact geeft meer inzicht 
in kritische succesfactoren 

Value Drivers Schaalgrootte Investeringen

Belanghebbenden Weerstand



Impact boven winst 

ROI SROI



Wanneer SROI inzetten?  

“Het sociaal domein kent vele stakeholders die vaak niet beseffen dat zij 
voordeel hebben van ons werk. Met behulp van de SROI-methodiek kunnen 
wij laten zien waar onze toegevoegde waarde zit.” 

Rob Snoeren - iKracht

Maatschappelijk 
doel

Meenemen 
niet-financiële 

uitkomsten

Meerdere
investerende &

profiterende partijen

Meer 
commitment

creëren



SROI methodiek 



Betrek de stakeholders

Onderzoek en begrijp wat er zal veranderen

Waardeer wat er toe doet

Betrek alleen relevante en significante zaken

Claim niet teveel

Wees transparant

Verifieer de aannames en resultaten

SROI principes



Casus: WeHelpen.nl



WeHelpen

Hulp Vragen 
Hulpvragen worden inzichtelijk op de kaart.

Hulpaanbieden
Reageer op openstaande vragen of maak je 
hulpaanbod inzichtelijk op de kaart.

Creëer een netwerk
Maak zorgnetwerk aan om samen een agenda 
te beheren, een logboek bij te houden of 
notities te delen.



• Het gaat alleen om het extra effect van WeHelpen. 

• Eén specifieke tool in één specifieke situatie. 

• Door Deadweight & Attributie gemiddeld slechts 4 % impact claim.

• Zeer veel concurrerende initiatieven.

• Eerste versie

Casuïstiek



WeHelpen
SROI casus Groningen

Zorgorganisaties  Care
€ 22.000 Gemeenten

€ 130.000

Mantelzorgers 
€ 97.000

Investering/input

indicatoren/impact

Hogere 
arbeidsproductiviteit

€ 193.000

Verminderde 
belasting
€ 69.000Mantelzorgers

€ 208.000

stakeholder/outcome

Werkgevers
€ 193.000

Zorgverzekeraar
€ 139.000

Klant/output

SROI WeHelpen
casus Groningen

Ratio 1,75

Verminderde kosten 
formele zorg

€ 139.000

Welzijns-
organisaties

€ 15.000

Zorgverzekeraars
€ 52.000

Hogere 
Arbeids-

participatie
€ 139.000

Behoud van 
zelfstandigheid

€ 278.000

Gemeenten
€ 278.000

Voor casus Groningen (over 5 jaar)

Total Input €471.000 Total Value € 825.000

Hulpvragers 
€ 97.000-

Zorgorganisaties Cure
€ 22.000

Werkgevers
€ 37.000

Welzijns-
organisaties

€ 8.000

Vergroten 
doelmatigheid

€ 8.000

Zorg-
organisaties 

€ 0

Hulpvragers
€ 0



Baten zijn kosten? 

De opbrengst van WeHelpen is de 
prijs die we betalen als we het niet 
goed organiseren.



• Zorgverzekeraars: Kosten formele zorg.

•  Werkgevers: Werkverzuim.

• Gemeenten: verlies zelfredzaamheid. 

• Mantelzorger: Overbelasting, verminderde arbeidsparticipatie, 

verlies zelfredzaamheid. 

Mantelzorg is waardevol 
maar niet goedkoop



Mantelzorg levert grote 
maatschappelijke waarde, 

Mantelzorg vraagt en verdient 
maatschappelijk investeringen.



• Michiel van Well

06 – 1366 7035

mvwell@vitalinnovators.nl

• Vital Innovators

Zonneoordlaan 17

6718 TK Ede (Gld.)

0318 - 65 77 15

Meer weten? 
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