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Inleiding & project outline

Inleiding
Globale opdracht mantelzorgbeleid:
Ø Evaluatie vorig beleid;
Ø Bepaling huidige beleidsprioriteiten en acties;
Ø Operationalisering strategische doelen nieuw mantelzorgbeleid;
Ø Implementatiestrategie mantelzorgbeleid.
Getrapte methode:
• Evaluatie
• Bepaling strategische
doelen en prioriteiten

Onderzoekstraject

Begeleidingstraject
• Operationalisering
output
onderzoekstraject
• Implementatiestrategie
mantelzorgbeleid

Globale project outline
Deel 2: begeleidingstraject
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Identificatie van
stakeholders &
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Analyse fase 1 tem 4 tov
huidig beleid &
aanbevelingen nieuw beleid

Ontwikkeling
evaluatiestandaarden (KPI’s)
mantelzorgbeleid
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Operationalisering en ontwikkeling actieplannen

Evaluatie en aanbevelingen voor mantelzorgbeleid

Deel 1: onderzoekstraject

*de beleidsgroepen worden bepaald in stap 6; het is de clustering van

Co-creatie traject
Alle stakeholders worden vanaf het begin bij het proces betrokken en beïnvloeden
zowel het proces (stuur- en adviesgroep) als het resultaat ervan (stakeholder
consultaties).
Stakeholders participeren actief in de verschillende stappen van het onderzoeks- en
begeleidingstraject.

Waarom?
Garanderen van inhoudelijke verdieping en
creëren van gedragenheid.

Onderzoekstraject

• De opdracht is tweeledig:
Evaluatie huidig mantelzorgbeleid “as is”;
Bepaling prioriteiten en aanbevelingen nieuw
mantelzorgbeleid “to be”.

• Outcome: input Vlaams mantelzorgbeleid, advies naar
expertisecentrum mantelzorg en mantelzorgverenigingen.

• In co-creatie met de diverse
stakeholdergroepen:
§
§
§
§
…

Mantelzorgers & mantelzorgorganisaties;
Professionals;
Ouderenorganisaties & patientenverenigingen;
Beleidsactoren.

Onderzoekstraject: Evaluatie en aanbevelingen voor mantelzorgbeleid

Opdracht en outline onderzoekstraject
Stappen

Design

1

Identificatie van
stakeholders &
voorbereiding
datacollectie

1. Desk research
2. Expertengroep

2

Bepalen van stakeholder
objectieven per
stakeholdergroep

Max. 4
focusgroepen

3

Bepaal de kritische
randvoorwaarden per
stakeholdergroep

Max. 4
focusgroepen

4

Beoordeling van mate
van aanwezigheid en
prioritering voorwaarden

Enquête (online)

5

Analyse resultaten fase
1 tem 4 tov huidig
mantelzorgbeleid &
aanbevelingen nieuw
beleid

1. Analyse elke
onderzoeksfase
2. 2 focusgroepen

Rapportage

Output: rapport
met strategisch
advies voor
mantelzorgbeleid

Methode (1)

Co-creatie van evaluatieframework
• Hanteren van een wetenschappelijk onderbouwde evaluatieraamwerk, i.e. Multi-actor MultiCriteria Analyse (MAMCA), en “Analytic Hierarchy Process” (AHP)
• Ratio voor hanteren van raamwerk:
• Gestructureerde aanpak (proces, en protocol);
• Evaluatie op basis van zowel kwalitatieve, als kwantitatieve elementen;
• Integratie van verschillende stakeholders, en de gerelateerde objectieven en inzichten in
één evaluatie; en
• Ex-post en ex-ante evaluatie mogelijk.

Methode (1)

Co-creatie van evaluatieframework
Succesvol
mantelzorgbeleid

1

Identificatie van stakeholders

2

Bepalen van stakeholderobjectieven

3

Actor 1

Identificeren van stakeholders van het Vlaamse
mantelzorgbeleid.

Bepaal voor elk van de stakeholder wat zijn/haar
objectieven (of doelen) zijn vanuit het Vlaamse
mantelzorgbeleid, en belang van objectieven.

O1

Actor 3

Actor 2

O2

O3

04
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Bepaal de kritische randvoorwaarden
voor het beleid
Bepaal de randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn
om te gemoet te komen aan de bepaalde
stakeholderobjectieven, en belang van de
voorwaarden.

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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Methode (2)

Vragenlijst tot evaluatie huidig beleid
Succesvol
mantelzorgbeleid

Actor 1

O1

4

Beoordeling van mate van
aanwezigheid en prioritering van
voorwaarden
Bepalen van de aanwezigheid van randvoorwaarden
in het huidig beleid en toekomstige beleidsprioriteiten
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O2

F2

Actor 3

Actor 2
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Methode (3)

Bepalen van prioriteiten
Succesvol
mantelzorgbeleid

Actor 1

O1

5

Actor 3

Actor 2

O2

O3

04

05

Analyse fase 1 tem 4 tov huidig beleid &
aanbevelingen nieuw beleid
Evalueer het huidig beleid obv alle vorige fases, en bepaal
welke factoren al dan niet bijdragen tot de objectieven en het
success. Formuleer aanbevelingen voor het nieuwe beleid.
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F4
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Timing & research design

Begeleidingstraject

• Procesbegeleiding mantelzorgbeleidsplan:
Input: resultaten onderzoekstraject
mantelzorg
Doorontwikkeling en verdere
operationalisatie
Outcome: implementatieplan
mantelzorgstrategie

• In co-creatie met de diverse beleidsactoren:
§ Kabinet Beke;
§ Expertisecentrum mantelzorg (VIVEL);
§ Transversale beleidsmakers (administraties,
VAPH,…);
§ Mantelzorgverenigingen;
…

Begeleidingstraject: Operationalisering en ontwikkeling actieplannen

Opdracht en outline begeleidingstraject
Stappen

Design

6

Identificatie
beleidsactoren
mantelzorgbeleid

Expertengroep

7

Operationaliseren
strategische doelen per
beleidsgroep

3 focusgroepen

8

Bepaling
beleidsprioriteiten per
beleidsgroep

3 focusgroepen

9

Bepaling actieplannen
per beleidsgroep

3 focusgroepen

10

Ontwikkeling
evaluatiestandaarden
(KPI’s)

1. Doorontwikkeli
ng obv doelen
en factoren
2. Expertengroep

Verwerking, analyse en
rapportage

Output:
Implementatieplan
mantelzorgstrategie

Timing & research design

Governance & project team

Governance
• Kern onderzoeksteam
Promotor: Emily Verté (VUB HUIS);
Co-promotor: Nico De Witte (HOGENT, VUB AGOG);
Leading onderzoeker/begeleider: Deborah Lambotte (HOGENT).

VUB
HUIS

KdG

Kern
team

Project team

VUB
AGOG

Klankbord

Stuurgroep
HoGent

• Project team
Leden kern onderzoeksteam;
Benedicte De Koker (HoGent);
Maja Lopez-Hartmann (KdG).

• Stuurgroep (beleid)
VIVEL;
Agentschap Zorg & Welzijn (team Thuiszorg);
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding.

• Adviesgroep (werkveld)
Gebruikersverenigingen;
Mantelzorgverenigingen ;
iDROPS;
Professionele zorgorganisaties;
Interprofessionele stakeholders;

Project team (1)
• Prof. Dr. Emily Verté (promotor, lid project team)
•
•

ACADEMIE VOOR DE EERSTE LIJN - algemeen coördinator, mede-leerstoelhouder en ondervoorzitter
VUB en UA - huisartsgeneeskunde en eerstelijnszorg
Expertise in organisatie en beleidsontwikkeling in zorg en welzijn.
Co-promotor onderzoeksafdeling evaluatie en implementatie Academie.
Diverse projecten mbt beleidsontwikkeling en evaluatie: ouderenbehoeftenonderzoeken, Vlaams
revalidatiebeleid, interne evaluatie Academie, evaluatie eerstelijnsinterventies, evaluatie ELZ, ontwikkeling
mantelzorgbeleid Vught(erstede) (NL)

•

PhD in zorgmanagement en -organisatie betreffende inclusieve, geïntegreerde buurtzorg

• Prof. Dr. Nico De Witte (co-promotor, lid project team)
•

•

•

VUB - opleiding Agogische Wetenschappen - Belgian Ageing Studies
Onderzoeksthema’s: leefsituatie thuiswonende ouderen, kwetsbaarheid, ondervoeding en vallen bij ouderen, kwaliteit van leven,
eenzaamheid, huisvesting, samenspraakfiche mantelzorg, vroegdetectie zorgproblemen, buurtzorg…
HOGENT - opleiding Verpleegkunde - onderzoeksconsortium 360° Zorg & Welzijn
Mantelzorg in residentiële zorgsetting, mantelzorg in thuiszorg, kwaliteit van de zorg, psychische kwetsbaarheid, ICT in de zorg,
ouderen met verstandelijke beperking, integrale zorg…
PhD in sociale gerontologie betreffende kwetsbaarheid

Project team (2)
• Dr. Deborah Lambotte (expert, leading onderzoeker, lid project team)
•

•

HOGENT – opleiding Verpleegkunde – onderzoeksconsortium 360° Zorg en Welzijn
Onderzoeksthema’s: kwetsbaarheid bij ouderen, mantelzorg, zorgnetwerken
Projecten m.b.t. mantelzorg: evaluatierooster mantelzorg (i.s.m. Aidants Proches asbl), overbelasting mantelzorgers van
zorgvragers met cognitieve problemen (i.s.m. Universiteit Antwerpen, ZNA Hoge Beuken), beleving lockdown door
mantelzorgers (i.s.m. Steunpunt Mantelzorg), jonge mantelzorgers HOGENT, …
PhD in mantelzorg: “Care and support in later life. A study on the dynamics of care networks of frail, community-dwelling older
adults

• Dr. Benedicte De Koker (expert, lid project team)
•

•

HOGENT – opleiding Ergotherapie – onderzoeksconsortium 360° Zorg en Welzijn
Onderzoeksthema’s: mantelzorg, triadisch werken, interprofessionele zorg
Projecten m.b.t. mantelzorg: zicht op mantelzorg (gespreksleidraad voor de behoefteanalyse bij mantelzorgers van thuiswonende
ouderen) - beleving lockdown door mantelzorgers (i.s.m. Steunpunt Mantelzorg) - jonge mantelzorgers HOGENT Actieonderzoek ter verbetering van de samenwerking tussen cliënt, professionele zorg en mantelzorg (Samenspraakfiche), …
PhD in mantelzorg: “Variaties op mantelzorg. De inzet en beleving van mantelzorgers in de context van de vermaatschappelijking van
de zorg”

• Dr. Maja Lopez Hartmann (expert, lid project team)
•
•
•

KdG – opleiding Verpleegkunde – Expertisecentrum Zorgstroom
Onderzoeksthema’s: mantelzorg, kwetsbare ouderen, persoonsgerichte zorg
PhD in mantelzorg: “Social support for informal caregivers of community-dwelling frail elderly.”

Contact

PROF. DR. EMILY VERTÉ
Algemeen coördinator Academie Voor De Eerste Lijn
Vrije Universiteit Brussel & Universiteit Antwerpen

ADVIES, BEGELEIDING EN ONDERZOEK IN ZORG EN
WELZIJN
Expertise in zorg en welzijnsmanagement en -organisatie
m.b.t. de thema’s: buurtzorg, inclusieve zorg,
geïntegreerde zorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg,
eenzaamheid, kwetsbaarheid, sociale netwerken, sociale
cohesie, revalidatie…
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