
Financiële 
tegemoetkoming

Waarom een financiële tegemoetkoming?
De basisfunctie financiële tegemoetkoming wil mantelzorgers  

en degenen die zij verzorgen financieel ondersteunen. Uit 

de nulmeting van het landelijke project Goed voor Elkaar 

dat MOVISIE en de CMO’s in 2009 uitvoerden onder 379 

gemeenten, blijkt dat nog niet veel gemeenten dit in hun 

beleid hebben opgenomen. De meeste gemeenten verwij-

zen hierbij naar landelijke regelingen, zoals toeslagen via 

de Belastingdienst of naar hun eigen lokale minimabeleid 

en de bijzondere bijstand. Verschillende gemeenten geven 

in de nulmeting aan dat mantelzorg niet aan een beloning 

gekoppeld zou moeten worden en dat mantelzorgers geen 

geld maar waardering horen te krijgen. Bij de financiële 

tegemoetkoming gaat het echter niet om het belonen van 

mantelzorgers in de vorm van een extraatje geven. Het gaat 

erom dat wanneer u een financiële tegemoetkoming aan de 

mantelzorger verleent, u de mantelzorger ondersteunt in het 

combineren van de mantelzorgtaken met andere taken als 

opvoeding en werk. Want door de dubbele of driedubbele 

belasting van zorg, werk en opvoeding komen mantelzorgers 

niet aan zichzelf toe en raken overbelast. Door een financiële 

tegemoetkoming bijvoorbeeld voor kinderopvangkosten kan 

de opvoedingstaak verlicht worden en zo kan de overbelas-

ting van de mantelzorger voorkomen worden. Ook hebben 

mantelzorgers en zorgvragers in veel gevallen extra kosten 

die samenhangen met hun zorgsituatie. Tegemoetkoming in 

die extra kosten kan hen helpen om zelfredzaam te blijven. 

Er zijn ook situaties waarin de mantelzorger die zorgt draagt 

voor een partner minder kan werken dan iemand met een 

‘gezonde’ partner. Compensatie van die inkomensverschil-

len kan gezinnen helpen om overeind te blijven en volledige 

uitval (en daardoor een beroep op uitkeringen) verminderen.

De basisfunctie financiële tegemoetkoming gaat dus niet  

om wat extra’s maar om noodzakelijke ondersteuning zodat 

mantelzorgers hun taken kunnen blijven doen. Hoe die  

tegemoetkoming eruit ziet kan zeer verschillend ingevuld 

worden. 

Wat kan de gemeente doen?
Veel gemeenten hebben nu nog geen goed zicht op wat zij 

in beleid kunnen opnemen aan financiële tegemoetkoming 

voor mantelzorgers. De mogelijkheden voor gemeenten  

zijn ruimer dan in eerste instantie gedacht kan worden en 

zijn te verdelen in: 

* wettelijke mogelijkheden;

* politieke keuzes;

* waarderingsinstrumenten. 

Wettelijk zijn er landelijke regelingen zoals het persoons- 

gebonden budget, tegemoetkoming kinderopvang,  

vrijstelling sollicitatieplicht of fiscale compensatie. Lokale 

mogelijkheden zijn de bijzondere bijstand of vrijstelling  

sollicitatieplicht voor bijstandgerechtigden. 

Een financiële tegemoetkoming aan mantelzorgers is een goede manier om mantel- 

zorgers te ondersteunen bij hun inspanningen en het combineren van hun taken. Het is 

meer dan een blijk van waardering, want het vermindert het risico op overbelasting.
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Maar ook de toepassing van de Wmo, de indicatiecriteria voor 

mantelzorgers en de hoogte van eigen bijdragen zijn lokale 

politieke keuzes. Het bereiken en informeren van mantelzor-

gers over de financiële mogelijkheden is op dit moment een 

belangrijke taak voor gemeenten. Dat kan bijvoorbeeld via 

het Wmo loket (als de zorgvrager een voorziening aanvraagt) 

of het mantelzorgsteunpunt, de preventieve huisbezoeken bij 

75-plussers en de gemeentelijke voorlichting. Voorzieningen 

vanuit de Wmo bestaan niet uit een standaardlijst met voor-

zieningen. De Wmo geeft gemeenten de vrijheid om samen 

met de burger te kijken naar de behoefte en een aanbod op 

maat te ontwikkelen. Kijk bij de basisfunctie financiële tege-

moetkoming vooral naar verbindingen met andere beleids- 

terreinen zoals werk en inkomen. Zijn daarin regelingen die 

mantelzorgers kunnen ontlasten? Kunnen vrijstelling of tege-

moetkoming in de kosten van deelname aan sport of cultuur 

zoals de bibliotheek of musea mantelzorgers ondersteunen 

in hun behoefte om te participeren? Neem de financiële 

mogelijkheden van het gezin en hun behoefte aan participa-

tie mee in het gesprek bij het Wmo-loket waar mensen met 

een hulpvraag komen. Door een financiële tegemoetkoming 

als voorziening te geven in plaats van voorzieningen in natura 

wordt meer regie aan de mantelzorger gegeven om daarmee 

zelf zijn/haar ondersteuning vorm te geven. Dit past in de 

Wmo-gedachte dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam  

moeten blijven of worden. 

Tips 

* Ga uit van optimale ondersteuning van mantelzorgers; 

hoewel zij veel zelf willen oppakken is het belangrijk om 

het risico op overbelasting en uitval te verkleinen. Financiële 

tegemoetkoming kan participatie van de mantelzorger aan 

de samenleving mogelijk maken; ook op de langere termijn.

* Bij het Wmo-loket: denk integraal en breng de hele situatie 

van de zorgvragers en hun mantelzorgers in kaart en kijk 

van welke regelingen gebruik gemaakt kan worden, zowel 

lokale gemeentelijke als landelijke regelgeving en voorzie-

ningen. Leg verbindingen tussen de basisfuncties en andere 

beleidsterreinen van de gemeente zoals werk en inkomen of 

sport en cultuur. 

* Er zijn via de bijzondere bijstand regelingen mogelijk. Die 

worden niet verstrekt aan zorgvragers of mantelzorgers, 

maar aan mensen met lage inkomens. Omdat veel zorgvra-

gers en mantelzorgers niet volledig kunnen werken of zelfs 

in de bijstand geraakt zijn, overlappen deze doelgroepen. 

Alertheid bij de gemeentelijke loketten en integraliteit in 

het beleid kan zorgen dat ook voor mantelzorgers en zorg-

vragers meer mogelijk wordt qua inkomensondersteunende 

regelingen. 

Goede voorbeelden
Vanuit armoedebeleid geven sommige gemeenten eenmalige 

uitkeringen aan mensen met een laag inkomen. De gemeente 

Vlaardingen heeft juist alle bekende mantelzorgers een eenma-

lige kerstattentie gegeven. Dit was weliswaar een waarderings- 

instrument maar door de vorm konden mantelzorgers zelf  

invulling geven aan de besteding waar zij behoefte aan hadden.

De gemeente Almelo heeft een Persoonsgebonden Budget 

Welzijn ingevoerd. Dit richt zich op het bevorderen van parti-

cipatie en zelfredzaamheid van chronisch zieke mensen en/of 

mensen met een beperking en/of met een psychiatrische aan-

doening in een sociaal isolement. Dit PGB is ook beschikbaar 

voor mantelzorgers en is zo succesvol dat het verder uitgebreid 

wordt naar mensen in de bijstand die vanwege gezondheids-

problemen niet of moeilijk meer aan het werk komen. Aange-

melde mensen krijgen professionele ondersteuning van een 

zorginstelling en een kleine eenmalige persoonlijke subsidie om 

naar eigen keuze te besteden aan welzijnsactiviteiten.  

De aanvraag loopt via Wmo-consulenten van de gemeente. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/mantelzorg. 

Daarnaast kunt u voor vragen over dit thema contact opnemen 

met Ilse de Bruijn (030 789 21 27, i.debruijn@movisie.nl) van 

MOVISIE.

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project ‘Goed voor 

Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij de implemen-

tatie van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Informatie over Goed voor Elkaar vindt u op www.movisie.nl.




