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Oproep netwerk Ieder(in)
Het onderzoeksbureau Panteia vraagt uw ervaring bij een onderzoek naar het
verlenen van mantelzorg door alleenstaande ouders van 65 jaar of ouder aan een
thuiswonend kind. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en moet inzicht geven in de afweging tussen thuis
mantelzorg verlenen en zorg bij instellingen en vormen van begeleid wonen.
Daarbij wordt ingegaan op de voor- en nadelen van mantelzorg en kijken we in
hoeverre dit samenhangt met (onder andere) de volgende kenmerken:

De zwaarte van de mantelzorg (in aantal uur per week)

Of er aanvullende hulp beschikbaar is.

Inkomen/inkomensbronnen.
Om een representatief onderzoek te houden heeft Ieder(in) aangeboden een
oproep te plaatsen in haar netwerk. U kunt op drie manieren uw medewerking
verlenen aan het onderzoek:
1. Deelname aan een focusgroep op 28 januari van 18:30 tot 21:00u in
Zoetermeer
2. Deelname aan een interview op een datum en tijdstip naar keuze
3. Deelname aan een schriftelijke enquête
Voor deelname aan de focusgroep of het interview voorziet Panteia in een
gecombineerde onkosten- en reiskostenvergoeding (€45.-).
U kunt zich opgeven als u aan de volgende criteria voldoet:
U bent een alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder.
U zorgt voor een kind dat ouder is dan 21 jaar.
U kunt zich tot 22 januari opgeven voor de focusgroep.
Ieder(in) helpt met de oproep de onderzoekers zoveel mogelijk respondenten te
vinden die het onderzoek meer inzicht verschaffen over deze belangrijke doelgroep
voor Ieder(in).
Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan één of meer van de
onderzoeksonderdelen, mail dan uw naam, telefoonnummer en het onderdeel
waarvoor u beschikbaar bent naar: onderzoek@panteia.nl.
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