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Mantelzorgwaardering dit jaar veelal ongewijzigd 
Dinsdag 10 november Dag van de Mantelzorg 
 
De waardering van mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag of cadeaubon is 

dit jaar veelal gelijk gebleven; hun inzet zeker niet. Door het afschalen van de 
professionele zorg zijn mantelzorgers tijdens dit corona jaar onmisbaarder dan 
ooit. Nu de feestelijke activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg in theaters, 
buurthuizen en bioscopen niet door kunnen gaan, vindt MantelzorgNL dat het 
geld dat hiermee op de plank blijft liggen, wél nog steeds bij mantelzorgers 
terecht moet komen.  
 
In veel gemeenten krijgen mantelzorgers deze week een individuele waardering in geld, 
cadeaubonnen of een attentie. De mantelzorgvereniging vergeleek met een steekproef hoe 
mantelzorgers dit jaar door gemeenten gewaardeerd worden, ten opzichte van vorig jaar. 
In 85% van de gemeenten bleek de waarde van de mantelzorgwaardering ongewijzigd. In 
een paar gemeenten bleek het geldbedrag fors gedaald, maar er zijn ook gemeenten waar 
het is gestegen. In grote lijnen kan er geconcludeerd worden dat de mantelzorgwaardering 
in vergelijking met 2019 hetzelfde is gebleven.  

 
‘Erken de grote inzet van mantelzorgers’ 
Wat niet vergelijkbaar is, is de extra zorg die mantelzorgers in dit corona jaar hebben 
geleverd. En nog steeds vangen zij de ontstane tekorten in de professionele zorg op, 
wanneer de thuiszorg wegvalt, de dagbesteding wordt stopgezet en de eenzaamheid 
toeneemt. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘De schijnwerpers staan op de 
helden in de professionele zorg, maar op de Dag van de Mantelzorg is het belangrijk dat 
gemeenten ook de grote inzet van mantelzorgers erkennen.’ 

 
Geen feestelijkheden? Besteed geld wel aan mantelzorgers 
De feestelijke bijeenkomsten voor mantelzorgers gaan dit jaar – om begrijpelijke redenen 
– veelal niet door. Daarom wordt overal in het land op dit moment hard gewerkt om 
mantelzorgers toch digitaal in het zonnetje te zetten, lokale tv uitzendingen te organiseren 
of een high tea aan de deur te bezorgen. Wanneer de kosten hierdoor lager uitvallen dan 
begroot, is het zaak dat het overgebleven geld wel op een andere manier bij 
mantelzorgers terechtkomt, vindt MantelzorgNL.  
 
Hoogendijk: ‘We zien te vaak dat geld dat is bedoeld voor mantelzorgers, wegens 
bezuinigingen niet bij mantelzorgers terecht komt. Zeker in dit corona jaar is het 
belangrijk dat het geld dat is gereserveerd is voor mantelzorgers, wordt ingezet voor het 
ondersteunen van mantelzorgers.’ 
 

Mantelzorgwaardering in Nederland 
Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen en te 
ondersteunen. Dit doen zij vaak met activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg, in 
combinatie met een individuele waardering. Jaarlijks krijgen zij een budget voor het 
waarderen én ondersteunen van mantelzorgers. Verreweg de meeste gemeenten 
waarderen hun mantelzorgers op of rondom de Dag van de Mantelzorg, morgen dinsdag 
10 november. 
 

 

 



 
NOOT VOOR DE REDACTIE 
Afzender van dit bericht is MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. 
 
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 
 
Onderzoek mantelzorgwaardering 2020 
In 2019 heeft MantelzorgNL de mantelzorgwaardering van alle 355 gemeenten in kaart gebracht. Dit 
jaar is op basis van een steekproef van 128 gemeenten onderzocht wat de verschillen zijn in waarde en 
in vorm van de mantelzorgwaardering. 
 
MantelzorgNL 
MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers richt zich samen met haar 400 regionale 
en lokale aangesloten organisaties op ondersteuning van, voor en met mantelzorgers 
(www.mantelzorg.nl). 
 
De feiten over mantelzorg 
Wat is mantelzorg:  
alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving 
 

 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 miljoen mantelzorgers) 

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

 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers) 

 Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen 

 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg 
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