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Onderzoeksresultaten Verkiezingen TK 2017 en mantelzorg,  

maart 2017 

 

Wat verwachten mantelzorgers van de politiek? 

Het Nationaal Mantelzorgpanel is gevraagd of het thema mantelzorg een rol speelt in hun 

stemgedrag. Van de 574 mantelzorgers die zeiden te hebben gestemd bij de Tweede 

Kamerverkiezingen 2017, zegt 36% dat het thema mantelzorg enigszins een rol heeft 

gespeeld in hun stemgedrag en bij 31% een vrij grote rol. Slechts voor 10% speelt het 
geen rol. 

 

 

Op welke thema’s wensen mantelzorgers vooruitgang? 

Het thema mantelzorg speelt voor de meeste mantelzorgers een rol bij hun stemgedrag. 

Maar op welke thema’s ten aanzien van mantelzorg wensen zij dat de regering 

vooruitgang boekt? Uitgevraagd zijn de 4 thema’s die Mezzo heeft opgenomen in haar 

jaarplan, te weten “leven met mantelzorg”, “financiën”, “wonen” en “werken”. Onder 

ieder thema zijn een aantal knelpunten genoemd, waaruit de respondenten slechts 1 

knelpunt mochten kiezen.  

1. Leven met mantelzorg 

Onder het thema “leven met mantelzorg” staat met stip bovenaan dat 48% van de 

mantelzorgers vooruitgang zien op het verminderen van de regeldruk en bureaucratie. 

Daarna volgt het versterken van de positie van de mantelzorger bij indicatiestelling of 

keukentafelgesprek (24%), meer toegankelijke en betaalbare respijtzorg(14%) en 
duidelijkheid over de juridische status van de mantelzorger (14%). 

2. Financiën 

Bij het thema financiën kiest de grootste groep mantelzorgers voor de belastingaftrek 

van kosten die gemaakt worden in het kader van mantelzorg (44%). Het voorkomen van 

de stapeling van eigen bijdragen (32%) en het niet toepassen van de kostendelersnorm 

in het geval van mantelzorg (24%) op de tweede respectievelijk derde plaats. 
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3. Wonen 

Het wegnemen van de belemmeringen in het aanpassen van de woning op zorg staat bij 

een groot aantal mantelzorgers bovenaan (63%), gevolgd door de mogelijkheden tot 

urgentieverklaring en/of medehuurderschap bij huurwoningen in geval van mantelzorg 

(26%) Tot slot ziet 11% graag het verruimen van de mogelijkheden tot het plaatsen van 
een mantelzorgwoning gerealiseerd. 

 

4. Werken 

Als laatste thema is gevraagd op welke knelpunten met betrekking tot werk en 

mantelzorg men vooruitgang wil zien de komende kabinetsperiode. Ontheffing van de 

sollicitatieplicht bij intensieve mantelzorg staat hierbij bovenaan, met 48%. Voor het 

verruimen van de verlofmogelijkheden voor mantelzorgers stemt 33% en 19% wil graag 
mogelijkheden tot flexibel werken.  

 

Overige knelpunten 
Naast de door Mezzo genoemde knelpunten was het mogelijk om een ander knelpunt toe 

te voegen. Maar liefst 209 mantelzorgers maakten gebruik van deze mogelijkheid. De 

meeste knelpunten hadden betrekking op het thema financiën (53x), waarbij de vraag 

om een tegemoetkoming in de kosten van het zorgen of het aanspraak kunnen maken op 

een belastingteruggave ivm de kosten het meest werd genoemd (18x). Ook de 

mantelzorgwaardering wordt meerdere malen als knelpunt benoemd (10x). 

 

 

 

 

 

 

In onze situatie betalen we 140 euro 

eigen bijdrage voor 150 euro PGB. 

Belastingvrije vergoeding mantelzorg 

conform fiscaal maximum vrijwilligerswerk. 

Mantelzorg is werk maar 

biedt geen pensioenopbouw. 

Een eerlijk 

mantelzorgcompliment en 

niet naar huis worden 

gestuurd met een cd-bon 
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Bejegening en begrip voor de mantelzorger is een tweede knelpunt (32x).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook opvallend is dat 8 keer specifiek een knelpunt is genoemd met betrekking tot het 

mantelzorgen voor iemand met GGZ-problematiek. 

 

Hebben mantelzorgers vertrouwen in de politiek? 

Van de mantelzorgers die de vragenlijst hebben ingevuld heeft 97% gestemd, waarbij 

het thema mantelzorg bij het overgrote deel van de respondenten een rol speelde. Toch 

is het vertrouwen dat er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt klein. Maar liefst 20% 

van de mantelzorgers verwacht van geen enkele partij aandacht voor mantelzorg. 

Partijen die wel vertrouwen genieten zijn de SP (22%), CDA (17%) en 50Plus (9%). 

 

Zou zo graag met respect willen 

worden behandeld door 

instanties. Die doen nog te vaak 

of jezelf een profiteur bent. 

De mantelzorger meer 

beschermen, die is niet 

onuitputtelijk. De druk van de 

overheid is veel te groot 

BEGRIP 
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Ook is gevraagd naar de vooruitgang die de afgelopen 4 jaar is geboekt op thema’s uit 

het NMP van de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Daaruit blijkt dat slechts 8% van de 

mantelzorgers vooruitgang ziet op het thema “voorkomen grotere druk op de 

mantelzorger”, terwijl 83% aangeeft geen vooruitgang te zien. Ook op het thema 

“verbeteren financiële positie van mantelzorgers” is de teneur negatief en ziet het 

overgrote deel geen verbetering (81%). Iets positiever is men over de vooruitgang op 

het thema “betere samenwerking formele en informele zorg”. Daarop ziet 20% van de 

mantelzorgers vooruitgang tegenover 58% die geen vooruitgang ziet. Het vertrouwen in 

de politiek is gezien het bovenstaande klein te noemen. 

 

 

Is mantelzorg een landelijk of gemeentelijk thema? 

Tot slot is nog gevraagd of men mantelzorg een landelijk of gemeentelijk thema vindt. 

Op deze vraag geeft 67% het antwoord dat het zowel een landelijk als gemeentelijk 

thema is, 24% een landelijk thema en 8% een gemeentelijk thema. Bij de stemkeuze 

weegt het thema mantelzorg voor de grootste groep even zwaar bij landelijke 

verkiezingen als bij gemeenteraadsverkiezingen (54%). Voor 28% telt het thema 

zwaarder bij gemeenteraadsverkiezingen en bij 13% zwaarder bij Tweede 

Kamerverkiezingen.  

 

 

 

 

 

 
Nationaal Mantelzorgpanel 
Met het Nationaal Mantelzorgpanel peilt Mezzo periodiek de behoeften en meningen van 
mantelzorgers over actuele onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. Momenteel telt het 

NMP ongeveer 1450 panelleden. De resultaten worden gebruikt om actuele vraagstukken in kaart 
te brengen waarmee de belangen van mantelzorgers worden behartigd. Zie voor meer informatie: 
www.mezzo.nl/resultaten 


