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    “STEEDS MEER GEMEENTE  STAPPEN AF VAN DE VERGOEDING VOOR MANTELZORGERS”  
                                                                                                                                                       (Tilburg,24.03.22) 
De Mantelzorger: 
De mantelzorger bestaat niet. In onze samenleving hebben we een diversiteit van mantelzorgers, allen gericht om er te 

zijn voor de medemens en om een helpende hand aan te reiken. Mantelzorgers zijn niet meer weg te denken in onze 

samenleving. Mantelzorgers dragen bij tot taak- en lastenverlichting voor mensen werkzaam in de reguliere zorg. De 

mantelzorgers dragen daarmee bij tot vele besparingen in de kosten welke de gemeenten en zorgverzekeraars anders 

zouden moeten maken als er geen mantelzorgers zouden zijn. Daarmee behoren de mantelzorgers tot de hoeksteen van 

onze samenleving. Mantelzorgers verrichten een grote diversiteit aan werkzaamheden, hulpverlening, ondersteuning en 

begeleiding waar de hulpvragers behoefte aan hebben om een zo normaal zorg voorzienend leven te kunnen leiden. Een 

“normaal” leven zover we hierover kunnen spreken als het om zieke en behoeftigen burgers gaat. Mantelzorger zijn is 

geen baan mantelzorger zijn betekent in de praktijk, dat mensen vanuit hun betrokkenheid en bevlogenheid hun vrije 

tijd beschikbaar stellen om er voor andere te willen zijn zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. 
 

Taken van het Rijk overgeheveld naar de gemeente: 
Uit een onderzoek van RTL-nieuws is gebleken dat steeds meer gemeenten de mantelzorgers geen vergoedingen meer 

voor hun inzet geven en waar dit nog wel het geval is haat het vaak om een cadeaubon of bloemetje dan om een 

geldbedrag. Een geldbedrag tot in 2015, voor de overdracht van de uitvoeringstaak naar de gemeente, groot € 200,00 

maakte na 2015 geen onderdeel meer uit van de overdracht. Het was aan de gemeente om daar zelf een invulling aan te 

geven. Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werd ook het onderwerp 

mantelzorgcompliment genoemd. Vele Adviesraden Sociaal Domein hebben hun gemeente geadviseerd om het begrip 

mantelzorg nadrukkelijker te benoemen in de verordening WMO dan wel in een extra nota Mantelzorgbeleid. Vele 

gemeenten hebben daar ook gehoor aan gegeven omdat men de meerwaarde van het werk waar mantelzorgers voor 

staan heel belangrijk vinden. Wat vaak niet goed is vastgelegd is hoe het mantelzorgcompliment er moet gaan uitzien. 

Vele gemeenten hebben de voorkeur gegeven om er jaarlijks opnieuw naar te willen kijken en om het begrip 

mantelzorgvergoeding in een ander jasje te willen steken. 
 

De waardering vanuit de gemeenten richting de mantelzorger: 
Uit het recente onderzoek van RTL-nieuws is gebleken dat 10% van de Nederlandse gemeenten helemaal geen beloning 

meer verstreken onder de noemer van het mantelzorgcompliment. Een derde van de Nederlandse gemeenten keert een 

geldbedrag uit van gemiddeld € 114,00 per jaar. De helft van de Nederlandse gemeenten waarderen de mantelzorgers 

voor hun werk met een cadeaubon ter waarde van gemiddeld € 61,00, 7% van de Nederlandse gemeenten geeft de 

mantelzorger, voor zijn/haar niet meer weg te denken inzet in de zorg, een bloemetje of een pakket samengesteld met 

lokale producten van een gemiddelde waarde van € 20,00. Bij het lezen van het resultatenonderzoek zullen bij vele 

mantelzorgers de wenkbrauwen doen fronzen. Zij zullen zich afvragen: Is er dan helemaal geen waardering en 

erkenning voor waar wij als mantelzorgers voor staan en waar wij de mantelzorger onze bijdrage geheel belangeloos 

leveren. Hoe kan het toch dat gemeenten zo weinig waardering weten op te brengen voor de gemotiveerde 

mantelzorger. Mochten de mantelzorgers en vrijwilligers de handdoek in de ring gaan gooien dan ontwricht de 

samenleving. Denk daarover na.  
 

De rol van de lokale Adviesraden Sociaal Domein: 
Vanuit hun belangenbehartigingsrol hebben vele lokale adviesraden aandacht gevraagd aan hun College om beleid te 

maken als het om mantelzorg gaat. Lokaal zijn er mantelzorgorganisaties in het leven geroepen, veelal vanuit de 

welzijnsorganisaties aangestuurd. Dat is een goede zaak daarmee is een begin gemaakt om de mantelzorger op de lokale 

hulpverleningskaart te zetten. De mantelzorger heeft daarmee de mogelijkheden gekregen om op het lokale dan wel 

regionale steunpunt voor mantelzorgers terug te vallen, zaken uit te wisselen en als het nodig is om informatie aan te 

vragen voor respijtzorg. Daar de boog van de mantelzorger niet 365 dagen – 24 uur per dag onder spanning kan staan 

want dan komt er een moment dat de boog knapt en zover moet het beslist niet komen. Het zou goed zijn als de lokale 

dan wel regionale adviesraden hun krachten gaan bundelen en bij hun gemeente in gesprek gaan om het 

mantelzorgwerk centraal op de agenda geplaatst te krijgen. Niet alleen als thema op de agenda geplaatst te krijgen maar 

ook inzichtelijk gemaakt te krijgen, welke betekenis heeft het voor de gemeente dat de mantelzorger actief is in de 

hulpverlening, wat draagt dat bij aan verminderende uitgaven zorgkosten, om van daaruit te komen tot een stapsgewijs 

oprechte waardering waarmee de mantelzorger in de toekomst wordt beloond voor hun belangeloze en onmisbare inzet 

voor de medemens en lokale samenleving. 
Vanuit BUS: Mantelzorg en (geen) Werk, is een langdurig doorlopend project welke BUS met de organisatie Brabantse 

Informele Zorg (BRIZ) op de kaart wordt gezet en waarmee beide organisaties trachten signalen uit het veld te 

verkrijgen welke voor ons beide aanleiding zijn om met deze signalen aan de slag te gaan doet u mee: mail 

ons:info@debus.nl 

mailto:info@debusnl
http://www.debus.nl/
http://www.debus.nl/
mailto:info@debus.nl

