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Esther Hendriks nieuwe bestuurder MantelzorgNL 
 

Esther Hendriks wordt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe bestuurder van 

MantelzorgNL. Esther is tot het einde van het jaar werkzaam bij Coöperatie VGZ 

waar zij eindverantwoordelijk is voor de regionale samenwerking met onder 

andere gemeenten. Zij volgt hiermee Liesbeth Hoogendijk op die onlangs na 10 

jaar afscheid nam.  

 

MantelzorgNL ziet in Hendriks de bestuurder die de ambities van de organisatie kan 

vormgeven én als boegbeeld voor mantelzorgers kan optreden nu het onderwerp steeds 

belangrijker wordt in Nederland.  

 

Brede maatschappelijke vraagstukken 

De afgelopen jaren stond de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt 

veelal centraal bij de verschillende regionale overleggen waar Hendriks aan deelnam. 

Hendriks: “Vaak wordt, kennelijk eenvoudig, benoemd dat cliënten en mantelzorgers zelf 

meer moeten gaan doen. Maar deze verschuiving van formele naar informele zorg is wat 

mij betreft verre van eenvoudig. Wat verwachten we van de mantelzorger in relatie tot 

diverse brede maatschappelijk vraagstukken zoals het groeiend arbeidstekort in andere 

sectoren? Ik wil me inzetten om ondersteunende diensten en voorzieningen optimaal in te 

richten. Hierbij moeten we streven naar ondersteuning bij de specifieke behoefte van de 

mantelzorger, grip houdend op eigen welzijn en gezondheid. Daar wil ik mij de komende 

jaren samen met de leden, medewerkers en RvT van MantelzorgNL voor inzetten.” 
 

Over MantelzorgNL 

De landelijke vereniging MantelzorgNL komt op voor de 5 miljoen mensen in Nederland die 

belangeloos zorgen voor een familielid, vriend of buur. Mantelzorgers kunnen bij 

MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Ook ondersteunt en 

adviseert de organisatie professionals en gemeenten in hun samenwerking met 

mantelzorgers. Dit doet zij samen met ruim 450 regionale en lokale aangesloten 

organisaties. MantelzorgNL heeft een verenigingsstructuur die bestaat uit een ledenraad, 

een raad van toezicht en een landelijk bureau. 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE 
Afzender van dit bericht is MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. Bij dit 
persbericht hoort een rechtenvrije foto van Esther Hendriks (zie bijlage).  
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
MantelzorgNL: Fleur Kusters persvoorlichter, via 06 15 52 54 42 of f.kusters@mantelzorg.nl 
 
MantelzorgNL 
MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met ruim 450 regionale 
en lokale aangesloten organisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers 
(www.mantelzorg.nl). 
 
De feiten over mantelzorg 
Wat is mantelzorg:  

mailto:f.kusters@mantelzorg.nl
http://www.mantelzorg.nl/


alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving 
 

• 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2019 mantelzorg (circa 5 miljoen mantelzorgers) 

• 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer 
dan 8 uur per week) hulp 

• 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers) 

• Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen 

• 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg 
 

 


