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Burenhulp: 
geven en  
ontvangen 

Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland  
en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de 
‘participatiesamenleving’, waarin de overheid minder, en de bur- 
ger meer gaat doen. Mensen moeten meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen leven en elkaar daarbij helpen. Ook minder 
zelfredzame mensen zijn in eerste instantie meer op zichzelf 
aangewezen. Om hun zorgvraag te beantwoorden richt het huidige 
kabinetsbeleid zich op het inzetten van het sociale netwerk van de 
burger. De roep om vrijwillige inzet neemt daardoor toe. De buurt 
wordt als een belangrijke plek gezien waar de vrijwillige onder- 
steuning van mensen vorm krijgt. Buren wonen immers dichtbij  
en hebben veel zicht op wat er gebeurt.

 

Hoe denken de leden van het Fries Vrouwenpanel over burenhulp? 
Wat doen zij momenteel als buren voor elkaar? Zijn er grenzen 
aan wat buren voor elkaar willen en kunnen doen? Dit fluchskrift 
brengt ervaringen en meningen van de panelleden over burenhulp 
in beeld. De antwoorden geven beleidsmakers inzicht in de inzet-
baarheid van de buurt bij sociale vraagstukken.  
De enquête is ingevuld door 205 Friese vrouwen. Dit is een respons 
van 51%. In dit Fluchskrift vindt u een selectie van de cijfers,  
antwoorden, tips en meningen die de panelleden hebben gegeven.  
Wanneer in dit fluchskrift over de buurt of de buren wordt  
gesproken, worden de (bewoners van de) 15 tot 20 woningen  
rondom de eigen woning bedoeld. Het gaat dus om de buren  
in de directe omgeving.
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Fries vrouwenpanel over burenhulp

Fries Vrouwenpanel
Het Fries Vrouwenpanel is in het voor-

jaar van 2012 van start gegaan. In het 

Fries Vrouwenpanel zijn momenteel 387 

vrouwen vertegenwoordigd. Wensen, 

ervaringen en meningen van burgers 

zijn belangrijke bronnen voor beleid. 

Vrouwen (van alle leeftijden) weten veel 

over onderwerpen als woonomgeving, 

leefstijl, zorg, betaald werk, mantel-

zorg, vrijwilligerswerk, kinderopvang, 

veiligheid of vervoer. Omdat vrouwen 

ondervertegenwoordigd zijn in (advies)

raden heeft Partoer het Fries Vrouwen-

panel opgericht. Eind 2013 stopt het 

Fries Vrouwenpanel.

 

In plaats daarvan start Partoer begin 

2014 met het Fries burgerpanel. Een  

panel waar alle Friezen van boven  

de 18 zich voor aan kunnen melden.  

Op www.friesburgerpanel.nl vindt u meer 

informatie over het panel en kunt u zich 

aanmelden. Met de antwoorden die de 

panelleden geven, kunnen beleids- 

makers plannen voor de toekomst maken 

of gemaakte plannen bijstellen.



Wat wordt bedoeld met welke hulp?
 
Kleine klusjes: bijvoorbeeld de container bij de weg zetten, planten water 

geven, post bewaren, huisdieren verzorgen.

 

Praktische zaken: bijvoorbeeld op kinderen passen of een maaltijd bereiden.

 

Hulp buiten huis: bijvoorbeeld boodschappen doen, medicijnen halen,  

ergens heen brengen.

Huishoudelijke hulp: bijvoorbeeld schoonmaken, klusjes in en rond het huis 

of de was doen.

Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld helpen bij aankleden, toiletgebruik, 

wassen, in of uit bed te gaan, wondverzorging. 
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Waarmee helpt u uw buren op dit moment?

Burenhulp vooral bij kleine klusjes 
45% van de vrouwen in het panel helpt op dit moment haar buren op één of 
meerdere manieren. Meer dan de helft helpt haar buren dus niet. Bijna alle 
helpende vrouwen ondersteunen dat met kleine klusjes. Zij zetten bijvoor-
beeld de container bij de weg, geven de planten water of verzorgen huisdie- 
ren. Andere vormen van burenhulp worden op dit moment nog weinig gegeven. 
7% van de vrouwen ondersteunt buren bij praktische dagelijkse zaken, zoals 
het passen op kinderen of bereiden van een maaltijd. 4% geeft hulp buiten de 
deur. Zij doen bijvoorbeeld boodschappen, halen medicijnen of brengen hun 
buren ergens naar toe. Slechts 1,5% geeft huishoudelijke hulp (schoonmaken, 
de was doen). 0,5% helpt bij persoonlijke verzorging. Zij helpen bijvoorbeeld 
bij het aankleden, toiletgebruik, wassen, wondverzorging, en/of helpen hun 
buurman of buurvrouw in het uit bed. Uit de antwoorden blijkt dat het geven 
van burenhulp samenhangt met de mate waarin respondenten zich betrokken 
voelen bij hun buurt. Iedere respondent die buren helpt voelt zich heel of 
enigszins betrokken bij de buurt.



Panelleden zijn bereid veel meer  
burenhulp te geven dan ze nu al doen
Slechts 3% van de vrouwen geeft op dit moment geen hulp aan haar buren 
en is ook niet bereid dit te doen. 45% geeft al hulp, en 53% van de panel- 
leden doet nog niets voor haar buren, maar is wel bereid dit te doen.  
Dit betekent dat maar liefst 97% van de vrouwen enige vorm van hulp  
geeft of bereid is te geven.
Uit de antwoorden blijkt dat er opvallende verschillen zitten tussen de 
hulp die vrouwen wel en niet bereid zijn te geven. Kleine klusjes en hulp 
buitenshuis zien veel vrouwen (respectievelijk 97% en 91%) als manieren 
waarop ze hun buren kunnen helpen. Twee derde van de vrouwen wil wel 
praktische zaken voor de buren doen, en een derde wil wel huishoude- 
lijke hulp geven. Persoonlijke verzorging is het minst aantrekkelijk om  
aan buren te verlenen: 13% van de panelleden is bereid dit te doen. 
Op dit moment helpt 37% van de vrouwen bij één hulpvraag (met name 
kleine klusjes), terwijl 93% bereid is de buren met minstens twee verschil-
lende vragen te ondersteunen (met name combinaties van kleine klusjes, 
hulp buitenshuis en praktische zaken). Dit betekent dat de vrouwen veel 
meer bereid zijn hun buren te ondersteunen dan ze nu al doen. 
Ook hier blijkt wederom dat de betrokkenheid bij de buurt samenhangt 
met de bereidheid om hulp te geven. Vrouwen die heel of enigszins  
betrokken zijn bij hun buurt zijn meer geneigd burenhulp te bieden.
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Welke hulp bent u bereid aan uw buren te geven? 
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Om welke reden bent u niet bereid uw buren te helpen?

(twee keuzemogelijkheden)

Om welke reden bent u  
niet bereid uw buren te helpen?

‘Te intiem’ belangrijkste  
reden om geen burenhulp te geven   
De redenen om geen hulp aan de buren te bieden zijn divers. De meeste 
vrouwen (56%) geven aan de hulp te intiem te vinden. Zij willen daarom vooral 
geen persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp geven. Ook tijdsgebrek is 
een belangrijke reden om buren niet te willen ondersteunen (49%).  
Verder vindt 37% van de vrouwen het een te zware verantwoordelijkheid om 
hun buren te helpen. Een deel van hen geeft aan zelf niet gezond te zijn, 
waardoor hulp bieden hen zwaar valt. Sommige vrouwen hebben juist zelf hulp 
nodig. Andere respondenten (39%) zorgen al veel voor hun kinderen, partner of 
andere familie. Zij zien geen mogelijkheid om daarnaast ook nog hun buren te 
helpen.Uit de andere antwoorden komt naar voren dat een deel van de vrou-
wen vindt dat zij niet de juiste persoon zijn om bepaalde hulpvragen van hun 
buren te beantwoorden. Zij zijn van mening dat alleen de mensen die hiervoor 
opgeleid zijn adequate zorg kunnen verlenen. Bovendien geven zij aan het niet 
juist vinden dat er banen verdwijnen omdat dezelfde hulp nu vrijwillig moet 
worden gegeven. Het gaat hierbij vooral om hulp rondom persoonlijke verzorg-
ing en huishoudelijke hulp.

 
‘Mijn eigen situatie vraagt 

vaak al te veel energie’

‘Ik zou dit eventueel bij 

vrienden willen doen, niet bij 

vreemden die toevallig naast 

me wonen’

‘Sommige mensen gaan mis-

bruik van je maken. Het voelt 

niet goed meer, ik ben ermee 

gestopt’

 
‘Daar zijn professionele 

instanties voor, een ander 

verdient er zijn/haar boter-

ham mee’

‘Dat hoort gedaan te worden 

door vakmensen’

‘Voor veel dingen moet je op 

z’n minst bevriend zijn. Een 

oppervlakkige kennis ga ik 

zeker niet wassen’



Welke hulp bent u bereid van uw buren te ontvangen?
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Vrouwen die hulp geven, 
ontvangen zelf ook hulp van de buren
19% van de respondenten ontvangt op dit moment op één of meerdere manieren hulp van  
haar buren. Bijna iedereen krijgt hulp in de vorm van kleine klusjes. 4% wordt geholpen bij 
praktische dagelijkse zaken zoals het passen op kinderen. De respondenten krijgen weinig of 
geen bijstand bij hulp buiten de deur (1%), huishoudelijke hulp (0,5%) en persoonlijke verzorging 
(0%). Opvallend is dat de antwoorden in beeld brengen dat er een verband bestaat tussen geven 
en ontvangen: vrouwen die hulp geven ontvangen zelf ook vaak hulp van de buren en vice versa.

91% van de vrouwen wil geen  
persoonlijke verzorging van buren
De grote meerderheid van de panelleden (89%) is bereid hulp van de buren te ontvangen.  
De helft van de vrouwen is bereid twee of drie vormen van hulp te accepteren. Slechts 3% van 
de panelleden is bereid om alle vormen van hulp van de buren te ontvangen. Dit geeft aan dat 
er grenzen zijn aan de vorm van hulp die respondenten van hun buren accepteren. Het blijkt 
dat vooral hulp waarbij intensiever en intiemer contact nodig is, weinig gewenst is. Persoonlijke 
verzorging is namelijk de minst gewilde hulpvorm. 91% geeft aan niet bereid te zijn dit van  
haar buren te ontvangen. Ook huishoudelijke hulp zouden veel mensen (65%) van hun buren  
weigeren. Hulp waarbij de buren minder vaak over de vloer hoeven te komen en waarbij het 
contact minder intiem is, is veel meer in trek. Bijna iedereen zou hulp in de vorm van kleine 
klusjes van de buren accepteren. Ook hulp buiten de deur is een toegankelijke manier van 
burenhulp. 70% van de panelleden zou dit willen krijgen. Hulp bij praktische zaken zou iets 
meer dan de helft van de panelleden willen ontvangen. Ook hier bestaat een relatie tussen de 
betrokkenheid bij de buurt en de bereidheid om hulp te ontvangen. Respondenten die weinig 
betrokken zijn bij de buurt zijn ook weinig bereid hulp van de buren te accepteren.



Concluderend:  
burenhulp vooral voor oppervlakkige zaken 

Momenteel is de buurt al een plek waar buren elkaar ondersteunen. 45% van de respond-

enten geeft burenhulp, 19% ontvangt hulp. Veel leden van het Vrouwenpanel zijn bereid 

om meer te doen voor hun buren. In totaal is namelijk 97% van de panelleden bereid 

burenhulp te geven, waarvan bijna iedereen op meerdere manieren. 89% is bereid hulp 

van de buren te ontvangen, ook in meerdere vormen. Mensen die bereid zijn te geven en 

ontvangen voelen zich meer betrokken bij hun buurt. 

 

Opvallend is dat de respondenten duidelijke grenzen stellen aan de vorm van hulp die 

zij als buren willen geven en ontvangen. Duidelijk is dat burenhulp geven én ontvangen 

rondom persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp voor veel vrouwen te ver gaat. 

Ook begint volgens veel respondenten de grens tussen vrijwilligerswerk en betaald werk 

gaandeweg te vervagen door het grotere beroep dat er op burgers wordt gedaan. Velen 

zien dit als een negatieve ontwikkeling. 



Afhankelijkheidsrelatie grootste reden  
om geen burenhulp te willen ontvangen
11% van de vrouwen wil op geen enkele manier hulp van haar buren ontvangen. Vele 

anderen zijn selectief in wat ze bereid zijn te accepteren. De voornaamste reden om 

geen hulp te accepteren is het niet willen creëren van een afhankelijkheidsrelatie met de 

buren. Anderen (43%) zeggen (nu nog) geen behoefte aan hulp te hebben. Ruim een derde 

wil haar buren niet belasten. Ook een oppervlakkig contact met de buren is voor 21% van 

de vrouwen een reden om geen hulp van hen te willen accepteren. 

Om welke reden wilt u geen hulp van de buren ontvangen?

(twee keuzemogelijkheden)
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‘Mijn directe buren zijn op 
leeftijd en kunnen geen 
hulp bieden als het nodig 
zou zijn.’

 
 
‘De meeste buren hebben 
het al zo druk en sommige 
dingen vind ik te privé.’

 
 
‘Liever hulp van een  
onbekende als ik er  
afhankelijk van ben.’

 
 
‘Ik vind hulp krijgen meer 
voor familie en vrienden 
dan buren, dus wel bereid 
om hulp te ontvangen,
maar in andere kring.’

 
 
‘Sommige hulp moet profes-
sioneel blijven.’



‘Fries Vrouwenpanel over Burenhulp’ is een uitgave van Partoer, oktober 2013.  
Deze publicatie is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.
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‘We moeten werken, 
onze kinderen opvoeden, 
maatschappelijk participer-
en, mantelzorger zijn voor 
gezinsleden en familie, en 
dan óók nog voor de buren 
zorgen? Daar waar mogelijk: 
graag, maar er zijn grenzen 
aan de mogelijkheden!’

‘Voor de ene buur zou je 
misschien toch tot meer 
bereid zijn dan voor de an-
dere. Maar algemene zaken 
zoals boodschappen doen 
of planten verzorgen of een 
pan soep klaarmaken zou ik 
voor alle buren wel willen 
doen.’   

‘Jammer dat de overheid zich 
zo terugtrekt en verwacht 
dat mensen het allemaal zelf 
regelen. Iets doen voor een 
ander moet uit je hart komen, 
niet uit een verplichting.’

‘Ik vind dat de verantwoor-
delijkheid voor zorg bij 
familie ligt. Maar familie 
woont niet altijd in de 
buurt. Dan zul je met buren 
of vrienden een gesprek 
moeten aangaan.’

‘Voor gewone dagelijkse 
dingen kunnen we elkaar 
prima helpen. Wat me ech-
ter heel erg opvalt in onze 
buurt (combi ouderen en 
jonge gezinnen) is dat met 
name de 80-plussers niet 
om hulp willen of durven 
vragen. Terwijl iedereen 
wel wil helpen! Misschien 
een idee voor een cam-
pagne? Durf te vragen!’


