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De heer  Jo VANDEURZEN 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35 bus 90 

1030 BRUSSEL 

 

contactpersoon 

 

ons kenmerk 

 

Brussel 

Kristel Bogaerts SERV_BR_20160919_ontwerp_Vlaams_mantelzorgplan_kb 19 september 2016 

kbogaerts@serv.be      

Wim Knaepen 

wknaepen@serv.be  

  

   

Ontwerp Vlaams mantelzorgplan 2016-2020 “Nabije zorg in een warm Vlaanderen” 

Mijnheer de minister 

 

Op 4 juli 2016 vroeg u de SERV om advies over het ontwerp van een Vlaams 

mantelzorgplan 2016-2020 “Nabije zorg in een warm Vlaanderen”. 

De SERV kondigde in het advies over de conceptnota “Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor 

ouderen” aan dat hij de verdere uitwerking van de sociaal-economische thema’s uit deze 

conceptnota verder zou opvolgen. Mantelzorg is één element daaruit dat relevant is voor de 

SERV. 

De SERV apprecieert de globale analyse en geïntegreerde benadering van mantelzorg in 

Vlaanderen die de Vlaamse Regering beoogt. De SERV adviseert om in het actieplan wel 

meer in te zetten op een concrete omkadering van de acties wat betreft timing, financiering, 

opvolging en monitoring. 

Het bijgevoegde advies focust verder op een aantal aandachtpunten vanuit een brede 

sociaal-economische invalshoek. De SERV vraagt daarin aandacht voor de grenzen aan 

mantelzorg zowel aan de zorgzijde als aan de economische zijde. Ook de ondersteuning van 

de mantelzorgers op lokaal en bovenlokaal niveau, onder andere bij de combinatie met 

arbeid, is belangrijk.  De raad vraagt verder om de prioritaire kansengroepen een duidelijke 

plaats te geven in het actieplan. 

De sociale partners brengen standpunten vanuit welzijnsgerichte invalshoek in via de 

Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin. 
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Ik hoop, Mijnheer de Minister, u hiermee van dienst  te zijn. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal  voorzitter 
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Krachtlijnen 

Algemene beoordeling 

De SERV waardeert de globale analyse die de Vlaamse Regering maakte met betrekking tot 

mantelzorg in Vlaanderen. De tekst  weerspiegelt de geïntegreerde benadering van mantelzorg 

en de visie op het mantelzorgbeleid dat de Vlaamse Regering beoogt. Het is goed om een 

positief pleidooi te houden voor mantelzorg en de ondersteuning ervan. Maar volgens de SERV 

zijn daar echter ook grenzen aan. Het zou goed zijn om ook die in het plan te vermelden. Deze 

grenzen bestaan aan de zorgzijde en aan de economische zijde. Het opnemen van mantelzorg 

en de facilitering ervan is goed, maar het is ook belangrijk dat werkzaamheid en welbevinden 

blijvend voorop staan voor alle betrokkenen.  

De SERV adviseert om in het plan een concrete omkadering van de voorgestelde acties op te 

nemen, zowel naar tijdspad en financiële middelen als naar opvolging en monitoring. Ook een 

duiding van de concrete inzet en integratie van maatregelen van het Vlaams actieplan 

armoedebestrijding naar de ondersteuning van zorgbehoevenden en mantelzorgers moet 

volgens de SERV nog toegevoegd worden.  

Aandachtspunten vanuit sociaal-economische invalshoek 

Het advies bevat tevens een aantal aanbevelingen vanuit sociaal-economische invalshoek. 

 Zorg voor meer cijfers en kennis over mantelzorg. De cijfermatige onderbouwing van een 

beleidsplan is voor de SERV belangrijk. Het gepresenteerde cijfermateriaal in het ontwerp 

van mantelzorgplan schept echter geen duidelijk en transparant beeld van de mantelzorger 

in Vlaanderen. De uitbouw van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is een concreet 

voorbeeld waarvoor cijfers en kennis een belangrijke hefboom kunnen zijn. Voor een 

beperkt deel van de mantelzorgers kan de uitbreiding van de werkbaarheidsmonitor van 

SERV-StIA naar de mantelzorg toe een oplossing zijn. Voor andere vragen lijkt het eerdere 

aangewezen om met algemenere enquêtes te werken. Het aangekondigde gezamenlijk 

expertisepunt mantelzorg zou op dat punt een belangrijke rol moeten krijgen. 

 Zorg voor stroomlijning van het beleid tussen en binnen beleidsniveaus. Veel elementen 

die betrekking hebben op het beleid rond de combinatie van werk en mantelzorg situeren 

zich op het federale niveau en moeten besproken worden met de federale sociale partners 

in de geëigende fora. Op het Vlaamse niveau heeft het op te richten overlegcomité WVG 

volgens de SERV een zekere rol te spelen in de noodzakelijke dialoog  tussen het beleid, 

de sociale partners en de actoren in het domein welzijn, volksgezondheid en gezin. 

 Versterk de ondersteuning van mantelzorgers. De SERV wil vanuit sociaaleconomische 

invalshoek bijzondere aandacht vragen voor volgende elementen in de ondersteuning van 

mantelzorgers op lokaal en bovenlokaal niveau: 

 Er is nood aan een versterking van het aanbod dat ondersteunend optreedt ten 

aanzien van mantelzorgers, zowel door de inschakeling van onder meer de centra 

voor kortverblijf, gewone dagverzorgingscentra en centra voor autonome dagopvang 

voor ouderen als door andere vormen van ondersteuning zoals bijvoorbeeld 

oppashulp. 

 Het valt de SERV op dat het voorgestelde mantelzorgplan niets zegt over het 

zorgkrediet in kader van Vlaamse stelsel(s) van aanmoedigingspremies. De SERV 
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vraagt dan ook om de plaats van het zorgkrediet binnen dit voorstel van 

mantelzorgplan verder te verduidelijken. 

 Het behoud van de symbolische erkenning van mantelzorg op lokaal niveau via de 

mantelzorgpremies is belangrijk, al zullen bepaalde groepen eerder baat hebben bij 

andere vormen van ondersteuning dan monetair. De autonomie van de lokale 

besturen daarin blijft een belangrijk aandachtpunt, al kan er wel onderzoek verricht 

worden naar meer uniformiteit in de modaliteiten van deze mantelzorgpremies.  

 Over alle verschillende acties heen is het volgens de SERV belangrijk om naast de 

generieke communicatie ook voldoende aandacht te geven aan een doelgerichte 

communicatie rond verschillende aspecten van mantelzorg voor personen met een 

beperkte administratieve geletterdheid en/of die behoren tot prioritaire kansengroepen 

zoals personen met een migratie-achtergrond, personen met een handicap of 

chronische ziekte, ouder wordende werknemers,  (laaggeschoolde en NEET-) 

jongeren en mensen in armoede. 

 Faciliteer de combinatie van werk en mantelzorg. Een focus op de concrete noden van 

mantelzorgers is noodzakelijk, maar is op zich niet voldoende. De beste manier om te 

zorgen dat mensen voldoende tijd hebben om te investeren in zorgtaken en dat ze daarin 

ook zelf keuzes kunnen maken, is om te verzekeren dat zij een werkbare job hebben die 

de combinatie met zorgtaken toelaat in een goed evenwicht tussen de inspanningen van 

werkgevers en werknemers samen. Daarom vraagt de SERV dat de Vlaamse regering de 

nodige aandacht besteedt aan een structureel beleid rond werkbaarheid en werkzaamheid 

zoals geformuleerd in het akkoord van de sociale partners van 27 juni 2012 over de 

uitvoering van de 6e staatshervorming. Bovenop het algemene belang van werkbare jobs 

blijft het evenwel belangrijk om een mantelzorgvriendelijk ondernemingsklimaat 

(bespreekbaarheid, aangepast werkrooster, zorgverlof,…) te blijven stimuleren.   

 Maak werk van een erkenning van verworven competenties. De erkenning van de tijdens 

de mantelzorgperiode opgedane ervaringen en competenties kan een belangrijke 

meerwaarde betekenen voor kwetsbare groepen zoals werklozen en niet-werkzoekende 

werklozen, in het bijzonder laaggeschoolde vrouwen, wanneer zij hun (her)intreding in de 

arbeidsmarkt willen maken. De SERV kijkt uit naar de verdere concretisering van de 

conceptnota “Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (EVC)” en verwijst ook 

naar zijn advies van 12 oktober 2015 terzake. Het volstaat volgens de SERV zeker niet om 

alleen de mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar een plaats op de arbeidsmarkt. 

Ook de werkgevers moeten mee in bad te worden genomen. Zowel de overheid als de 

sociale partners hebben hierin een verantwoordelijkheid op te nemen.  

 Geef meer expliciete aandacht aan prioritaire kansengroepen in het mantelzorgbeleid. 

Terecht stelt het plan dat ook mensen in armoede recht hebben op een zorgzame 

omgeving en kwaliteitsvolle ondersteuning. De SERV meent echter dat datzelfde ook geldt 

voor de andere prioritaire kansengoepen. De SERV benadrukt dat voor al deze 

kansengroepen een beleidsdomeinoverschrijdende aanpak vereist is. Dit wordt in het plan 

echter onvoldoende aangegeven. Er is bijvoorbeeld geen link met het Vlaams actieplan 

armoedebestrijding 2014-2019, noch wordt aangegeven welke actiemaatregelen daaruit in 

het mantelzorgplan geïntegreerd kunnen worden. De SERV vraagt algemeen om de 

voorgestelde acties, ook met betrekking tot specifieke kansengroepen, concreter te 

formuleren en telkens verbinding te maken met concrete doelstellingen in het 

mantelzorgplan en andere relevante actieplannen. 
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Advies 

1 Situering 

Het ontwerp van Vlaams mantelzorgplan 2016-2020 ‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen” 

geeft uitvoering aan het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota 2014-2019 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het mantelzorgplan zet in op het valoriseren en 

ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. 

De SERV kondigde in het advies over de conceptnota “Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor 

ouderen” aan dat hij de verdere uitwerking van de sociaal-economische thema’s uit deze 

conceptnota verder zou opvolgen. Mantelzorg is één element daaruit dat relevant is voor de 

SERV. 

In het bijgevoegde advies focust de SERV zich, na een algmene beoordeling, op een aantal 

aandachtpunten vanuit een brede sociaal-economisch invalshoek. De sociale partners brengen 

hun standpunten vanuit welzijnsgerichte invalshoek in via de Strategische Adviesraad Welzijn, 

Gezondheid en Gezin. 

2 Algemene appreciatie 

De SERV waardeert de globale analyse die de Vlaamse Regering maakte met betrekking tot 

mantelzorg in Vlaanderen. De tekst weerspiegelt de geïntegreerde benadering van mantelzorg 

en de visie op het mantelzorgbeleid dat de Vlaamse Regering beoogt. 

De specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers, die hun zorgtaken vaak combineren met de 

voorbereiding van hun latere beroepsactiviteiten of met de eerste stappen op de arbeidsmarkt, 

geeft volgens de SERV een meerwaarde aan het voorgestelde mantelzorgplan. 

Het is goed om een positief pleidooi te houden voor mantelzorg en de ondersteuning ervan. 

Maar volgens de SERV zijn daar ook grenzen aan. Deze grenzen bestaan aan de zorgzijde en 

aan de economische zijde.  

Vanuit de zorgzijde kan worden vastgesteld dat mensen in bepaalde situaties te veel 

mantelzorg op zich nemen. Zorgsituaties kunnen zo zwaar zijn dat ze de gezondheid en het 

welbevinden de mantelzorger kunnen schaden. In dat geval moeten in het kader van het 

cirkelmodel voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en ondersteuning1 andere 

zorgvormen ingeschakeld kunnen worden.  

Vanuit de economische of werkzijde geldt een vergelijkbare opmerking. Het opnemen van 

mantelzorg door werknemers, zelfstandigen en werkgevers en de facilitering ervan is goed, 

maar de combinatie van werk en mantelzorg moet werkbaar blijven voor alle betrokkenen.  

Deze grenzen komen nu niet in het plan aan bod. De SERV vraagt om het plan op dit punt aan 

te passen. 

                                                
1
  WHO global strategy on people-centred and integrated health services. Interim rapport. Naar dit cirkelmodel 

wordt onder andere ook verwezen in het kader van de conceptnota “Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor 
ouderen” (VR 2016 0502 DOC 0078/1Bis) en de conceptnota “Vlaamse sociale bescherming” (VR 2015 2905 
DOC 0526/1Bis) 
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De SERV adviseert om in het plan een concrete omkadering van de voorgestelde acties op te 

nemen, zowel naar tijdspad en financiële middelen als naar opvolging en monitoring. Ook een 

duiding van de concrete inzet en integratie van maatregelen van het Vlaams actieplan 

armoedebestrijding naar de ondersteuning van zorgbehoevenden en mantelzorgers moet 

volgens de SERV nog toegevoegd worden.  

3  Aandachtspunten vanuit een brede sociaal-
economische invalshoek 

Hierna geeft de SERV een aantal aanbevelingen vanuit sociaal-economisch invalshoek. 

3.1 Zorg voor meer cijfers en kennis over mantelzorg  

De cijfermatige onderbouwing van een beleidsplan is voor de SERV belangrijk. Het geeft de 

context aan van waaruit het plan wordt opgebouwd. Het toont bijvoorbeeld waar de sterktes en 

zwaktes liggen van het huidige beleid en welke aangrijpingspunten men kan vinden om het 

huidige beleid aan te passen. Tegelijkertijd kan een cijfermatige onderbouw de basis vormen 

voor een nulmeting om na een vastgestelde tijd de impact van het voorstel van mantelzorgplan 

te meten. 

Het gepresenteerde cijfermateriaal in het ontwerp van mantelzorgplan schept geen duidelijk en 

transparant beeld van het aantal mantelzorgers in Vlaanderen en hun profiel, van het aandeel 

dat professionele activiteiten of betaalde arbeid vermindert of stopzet en geeft geen duidelijk 

beeld over de opname van thematische verloven. 

De SERV beveelt aan om de relevante en actuele kerngegevens in het definitieve 

mantelzorgplan op te nemen en gebruik te maken van duidelijke en consistente definities. 

De uitbouw van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is een concreet voorbeeld waarvoor 

cijfers en kennis een belangrijke hefboom kunnen zijn. In het kader van het stimuleren van een 

dergelijk personeelsbeleid stelt het voorgestelde mantelzorgplan voor om na te gaan of 

mantelzorg als thema geïntegreerd kan worden in de werkbaarheidsmonitor van SERV-STIA. 

De SERV wijst er op dat de uitbreiding van de werkbaarheidsmonitor naar de thematiek van de 

mantelzorg slechts voor een beperkt deel van de mantelzorgers informatie kan opleveren. De 

populatie van de werkbaarheidsmonitor is immers als volgt afgebakend: 

 Werknemers: loontrekkenden, exclusief (werk)studenten, met woonplaats in het Vlaamse 

Gewest, die in de vier weken voorafgaand aan de bevraging effectief arbeidsprestaties 

geleverd hebben. 

 Zelfstandigen: zelfstandigen in hoofdberoep, met woonplaats in het Vlaams Gewest die in 

de vier weken voorafgaand aan de bevraging effectief als zelfstandige aan het werk waren. 

Die afbakening maakt dat bv. werklozen die geen job vinden die ze met hun mantelzorg kunnen 

combineren, werknemers in loopbaanonderbreking (bv. in functie van mantelzorg/zorgverlening) 

of met ziekteverlof geen deel uitmaken van de onderzochte populatie.  

De monitor kan alleszins niet tegemoetkomen aan de vraag naar betrouwbare gegevens over 

het aandeel beroepsactieven (werkenden en werkzoekenden) in Vlaanderen dat zorgtaken 

verricht (actie 23). 
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Om een breed beeld te krijgen over mantelzorg, dat breder gaat dan de beoordeling van het 

huidige combinatie tussen werk en mantelzorg van actieve werknemers of zelfstandigen, kan 

men de bevraging beter organiseren in het kader van een algemenere enquête zoals de SILC, 

EAK of de gezondheidsenquête. Het aangekondigde gezamenlijk expertisepunt mantelzorg zou 

op dit punt een belangrijke rol moeten krijgen. 

3.2 Zorg voor stroomlijnen van het beleid tussen en 
binnen beleidsniveau’s 

Het ontwerp mantelzorgplan verwijst naar de bevoegdheden op andere beleidsniveau’s.  

Het geeft ook aan dat de Vlaamse regering  de dialoog met federale minister van Werk wil 

voeren, ook al gaat het om materies die buiten de Vlaamse bevoegdheden vallen. 

De SERV wijst erop dat de dialoog hierover prioritair met de federale sociale partners moet 

gevoerd worden in de geëigende fora.  

Binnen het Vlaamse beleidsniveau ziet de SERV ook noden aan dialoog tussen beleid, sociale 

partners en actoren het domein welzijn, volksgezondheid en gezin. Het aangekondigde 

Overlegcomité WVG kan daarin een zekere rol spelen. De SERV vraagt om werk te maken van 

de oprichting van dit overlegcomité en daarbinnen overleg rond mantelzorg te organiseren. 

3.3 Versterk de ondersteuning van mantelzorgers  

Het ontwerp mantelzorgplan zet via verschillende kanalen in op de erkenning en ondersteuning 

van mantelzorgers. Goed ondersteunde mantelzorgers zijn een conditio sine qua non voor 

kwalitatieve mantelzorg aan zorgbehoevenden. 

De SERV wil vanuit sociaal-economische invalshoek bijzondere aandacht vragen voor volgende 

elementen in de ondersteuning van mantelzorgers, zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau: 

 Er is nood aan een versterking van het aanbod dat ondersteunend optreedt ten aanzien 

van mantelzorgers. Dat kan zowel door inschakeling van het residentieel aanbod onder 

meer via de centra voor kortverblijf, gewone dagverzorgingscentra en centra voor 

autonome dagopvang voor ouderen als door andere vormen van ondersteuning zoals 

bijvoorbeeld oppashulp. Het plan zet sterk in op ondersteuningsmechanismen voor de 

vermaatschappelijking van de zorg. Deze keuze is volgens het plan niet ingegeven vanuit 

een besparingslogica maar beoogt het versterken van het professionele zorg- en 

ondersteuningsaanbod met het oog op een optimale ondersteuning van zowel de 

zorgbehoevende als de mantelzorger in de kwaliteit van hun leven. Niettemin moet volgens 

de SERV rekening worden gehouden met realistische situaties waarin mantelzorg, zelfs 

met professionele ondersteuning, niet langer houdbaar is. In die gevallen moeten de 

zorgbehoevende en de mantelzorger kunnen terugvallen op een kwaliteitsvol aanbod. 

Residentiële opname, onder meer via boven vernoemde systemen, maar ook andere 

vormen van ondersteuning zoals oppashulp, kunnen ertoe bijdragen dat de druk op 

mantelzorgers draaglijk blijft. Mantelzorg kan men alleen volhouden als men  tegelijkertijd 

ook een beroep kan doen op professionele hulp en als men gebruik kan maken van extra 

instrumenten om de eigen tijd in te delen wanneer daar nood aan is. Zorgprofessionals 

moeten van meet af aan oog hebben voor de draagkracht van mantelzorgers en deze mee 
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ondersteunen. De SERV stelt vast dat het plan in actiemaatregel 51 (blz. 62) binnen de 

beschikbare middelen een verdere groei van het thuiszorgaanbod, lokale dienstencentra, 

dagzorg en kortverblijf aankondigt. Het plan specifieert deze groei in een aantal 

actiepunten, onder meer door te voorzien in een groeipad vanaf 2017 voor de gezinszorg 

en aanvullende thuiszorg en diensten voor oppashulp. Met betrekking tot dit actiepunt 

vraagt de SERV zich af welke timing en omvang er precies voor dit groeipad wordt 

voorzien en welke (budgettaire) impact dit binnen het kader van de beschikbare middelen 

zal hebben op andere beleidsintenties.  

 Het valt de SERV op dat het voorgestelde mantelzorgplan niets zegt over het zorgkrediet in 

kader van Vlaamse stelsel(s) van aanmoedigingspremies, terwijl andere maatregelen op 

diverse beleidsniveaus wel aan bod komen (lokale mantelzorgpremie, Vlaamse 

zorgverzekering, THAB, BOB, mantelzorgverzekering, federale thematische verloven, …). 

De SERV vraagt om de plaats van het zorgkrediet binnen dit voorstel van mantelzorgplan 

te verduidelijken. 

 Vandaag bestaat er een versnipperd systeem van gemeentelijke mantelzorgpremies om 

een financiële steun in de rug te geven aan wie zorgtaken opneemt. Ondanks het feit dat 

het meestal gaat om een beperkte tegemoetkoming vindt de SERV het behoud van deze 

premies belangrijk. Ze maken deel uit van een symbolische erkenning van de 

mantelzorgers. Voor bepaalde groepen is een kleine financiële tegemoetkoming belangrijk. 

Uit onderzoek van Vermeulen en Declercq2 blijkt dat 1 op 3 mantelzorgers meer financiële 

ondersteuning vraagt omdat ze niet rondkomen. Ook onderzoek van de Europese 

Commissie3 wijst op het belang van voldoende financiële tegemoetkomingen. Anderen 

hebben eerder baat bij andere ondersteuning zoals opleidingen, een ontmoetings- of 

ontspanningsnamiddag, tegemoetkoming voor apparatuur, … Ook de ondersteuning door 

de gemeenten van (mantelzorg)verenigingen of voorzieningen (bv. thuiszorg) in hun taken 

om sensibiliserend te werken kan zorgen voor een symbolische erkenning van de 

mantelzorgers. De autonomie van de lokale besturen daarin blijft een belangrijk 

aandachtpunt. Het op te richten expertisecentrum mantelzorg kan hierin naar de lokale 

besturen toe een belangrijke rol spelen.  

 De SERV vraagt wel om, rekening houdend met de autonomie van de lokale besturen, 

mogelijke pistes te onderzoeken rond uniformere modaliteiten van de lokale 

mantelzorgpremies. Dit kan eveneens een opdracht zijn voor het expertisecentrum 

mantelzorg.  

Over alle verschillende acties heen is het volgens de SERV belangrijk om naast de generieke 

communicatie rond verschillende aspecten van ook voldoende aandacht te geven aan een 

doelgerichte communicatie voor (potentiële) mantelzorgers met een beperkte administratieve 

geletterdheid en/of die behoren tot prioritaire kansengroepen zoals personen met een migratie-

                                                
2
  Vermeulen, B., Declercq, A. (2011), Mantelzorg, vanzelfsprekend !? Over zorgervaringen en noden van 

mantelzorgers van kwetsbare ouderen. SWVG Feiten en cijfers. http://steunpuntwvg.be/2007-
2011/swvg/_docs/nieuwsbrieven_SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers/SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers%201
9_oktober%202011_Mantelzorg_%20vanzelfsprekend.pdf  

3
  Bouget D., Spasova S. and Bart Vanhercke. European Social Policy Network (ESPN). Work-life balance 

measures for persons of working age with dependent relatives in Europe. A study of national policies, European 
Commission, June 2016 

http://steunpuntwvg.be/2007-2011/swvg/_docs/nieuwsbrieven_SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers/SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers%2019_oktober%202011_Mantelzorg_%20vanzelfsprekend.pdf
http://steunpuntwvg.be/2007-2011/swvg/_docs/nieuwsbrieven_SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers/SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers%2019_oktober%202011_Mantelzorg_%20vanzelfsprekend.pdf
http://steunpuntwvg.be/2007-2011/swvg/_docs/nieuwsbrieven_SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers/SWVG%20Feiten%20en%20Cijfers%2019_oktober%202011_Mantelzorg_%20vanzelfsprekend.pdf
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achtergrond, personen met een handicap of chronische ziekte, ouder wordende werknemers,  

(laaggeschoolde en NEET-) jongeren en mensen in armoede. 

De raad verwijst hier, als voorbeeld, naar het communicatiedraaiboek dat werd opgesteld 

binnen het project “Aangepaste communicatie naar sociaal zwakke groepen” 

(http://www.communicerenmetarmen.be/). Daarin onderzocht de Koning Boudewijnstichting  

hoe de Vlaamse overheid haar communicatie structureel beter kan afstemmen op sociaal 

zwakke groepen.  Ze ging hiervoor een partnerschap aan met de afdeling Communicatie (DAR) 

van de Vlaamse overheid, het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen 

en het expertisecentrum Memori (Lessius Mechelen). 

3.4 Faciliteer de combinatie van werk en mantelzorg 
sterker  

Mantelzorg kan niet los worden gezien van de realiteit op de arbeidsmarkt. De druk op de 

burger om op meerdere domeinen intensiever en langer te participeren (werk, vrije tijd) heeft 

gevolgen voor zijn beschikbaarheid op het vlak van zorg- en hulpverlening, terwijl door de 

vermaatschappelijking van de zorg het beroep doen op sociale netwerken en solidariteit 

(vrijwilligerswerk, mantelzorg,…) alleen maar aan belang zal winnen4.  

Daarom vraagt de SERV dat de Vlaamse regering de nodige aandacht besteedt aan een 

structureel beleid rond werkbaarheid en werkzaamheid zoals geformuleerd in het akkoord van 

de sociale partners over de uitvoering van de 6e staatshervorming5. Mensen met een goede 

balans tussen werk en privé zijn minder vaak ziek, hebben minder stress, zijn loyaal ten 

opzichte van hun werkgever en zien het meer zitten om te werken tot aan hun pensioen. Ze 

hebben ook meer tijd en energie om zorgtaken op te nemen voor anderen in hun omgeving.  

Uit onderzoek van de Europese Commissie6 blijkt bovendien het belang van erkenning en 

beleidsmatige ondersteuning van het werk-privé evenwicht voor het welzijn van mantelzorgers. 

Het gaat dan bv. over uitkeringen of verstrekkingen voor zowel zorgbehoevenden zoals 

mantelzorgers (cash uitkeringen, uitgebreide verlofmogelijkheden, respijtzorg, behoud sociale 

rechten) die voor een beter evenwicht tussen werk en privé van de mantelzorger zorgen. Dit 

zorgt er ook voor dat het welzijn van de mantelzorgers door de moeilijke combinatie tussen 

werk en zorgtaken minder onder druk komt te staan en kan ook het armoederisico van 

mantelzorgers beperken.  

Een focus op de concrete noden van mantelzorgers is dus zeker noodzakelijk, maar is op zich 

niet voldoende. De beste manier om te zorgen dat mensen voldoende tijd hebben om te 

investeren in zorgtaken en daarin ook zelf keuzes kunnen maken, is te verzekeren dat zij een 

werkbare job hebben die de combinatie met zorgtaken toelaat, in een goed evenwicht tussen de 

                                                
4
  http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20160208_platformtekst2030_DOC.pdf  

5
  Akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de 6e staatshervorming (27 juni 2012, update 21 november 

2012): 
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20121121_Zesde_Staatshervorming_Akkoord_Def_up
date20121121.pdf  

6
  Bouget D., Spasova S. and Bart Vanhercke. European Social Policy Network (ESPN). Work-life balance 

measures for persons of working age with dependent relatives in Europe. A study of national policies, European 
Commission, June 2016 

http://www.communicerenmetarmen.be/
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20160208_platformtekst2030_DOC.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20121121_Zesde_Staatshervorming_Akkoord_Def_update20121121.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20121121_Zesde_Staatshervorming_Akkoord_Def_update20121121.pdf
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inspanningen van werkgevers en van werknemers. De mantelzorgsituatie heeft immers ook een 

impact op de werkcontext en op de werkgever. 

Bovenop het algemene belang van werkbare jobs blijft het evenwel belangrijk om een 

mantelzorgvriendelijk ondernemingsklimaat (bespreekbaarheid, aangepast werkrooster, 

zorgverlof,…) blijvend te stimuleren. De handvaten die aangereikt worden door de webpagina 

http://www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be/ zijn daarvoor een goede start. De SERV 

meent dat een actieve promotie van deze handvaten en tips noodzakelijk is. 

3.5 Maak werk van de erkenning van verworven 
competenties 

De SERV vindt het positief dat het plan aandacht heeft voor de nazorg, dit wil zeggen voor de 

nood aan ondersteuning van de mantelzorger na het beëindigen van de geboden zorg en 

ondersteuning. De erkenning van de tijdens de mantelzorgperiode opgedane ervaringen en 

competenties kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor kwetsbare groepen zoals 

werklozen en niet-werkzoekende werklozen, in het bijzonder laaggeschoolde vrouwen, wanneer 

zij hun (her)intrede in de arbeidsmarkt willen maken. De actiemaatregelen 24 en 25 spelen hier 

op in. 

Wil het erkennen van EVC werken, dan moeten zowel de vraagzijde als de aanbodszijde 

overtuigd en ondersteund worden. De concretisering van het EVC-beleid, zoals in een eerste 

fase uitgewerkt in de conceptnota “Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties 

(EVC)” zal cruciaal zijn voor de concrete doorwerking op het terrein. De SERV verwijst in dat 

kader naar zijn advies van 12 oktober 2015 over deze conceptnota. 

Voor de erkenning van competenties die verworven worden in het kader van mantelzorg geeft 

de SERV volgende aandachtspunten mee: 

 Een heldere omkadering van de afbakening, erkenning en valorisatie van de competenties 

als mantelzorger, in overleg en samenspraak met de relevante actoren op het terrein. De 

precaire situatie van de beoogde doelgroep(en) moet hierbij het uitgangspunt vormen. Zo 

moet volgens de SERV ingezet worden op een doelmatige en laagdrempelige 

erkenningsprocedure zodat de doelgroep(en) ook effectief bereikt worden. 

 Een efficiënte informatiestroom naar werkgevers en kwetsbare mantelzorgdoelgroepen. 

Zowel werkgevers als de betrokken mantelzorgers moeten worden geïnformeerd over de  

erkenning van de competenties als mantelzorger als een volwaardig kwalificatie- of 

competentiebewijs. 

 Het stimuleren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De SERV is van oordeel 

dat een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ook aandacht moet besteden aan de 

verworven competenties tijdens de mantelzorgperiode. Valorisatie van de tijdens de 

mantelzorg opgedane competenties betekent in dit kader dat niet alleen werknemers 

aangemoedigd worden om hun nieuwe competenties aan de werkgever kenbaar maken, 

maar ook dat werkgevers deze competenties effectief onderkennen in hun 

aanwervingsbeleid. 

http://www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be/
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3.6 Geef meer expliciete aandacht voor prioritaire 
kansengroepen in het mantelzorgbeleid 

De SERV vindt het positief dat het plan in zijn visie uitgaat van een aanpak op maat van alle 

mantelzorgers. Verschillende dimensies, waaronder de socio-economische dimensie, vragen 

om een expliciete aandacht. Immers, een financiële kwetsbare positie en lage socio-

economische status van de zorgbehoevende en zijn mantelzorgers zijn meebepalend voor de 

ervaren belasting en mogelijkheden om te kunnen rekenen op professionele hulp en op steun 

van de omgeving. Het informeel netwerk rondom een kwetsbare zorgbehoevende is zelf ook 

vaak kwetsbaar, zowel in grootte, kennis, draagkracht als in financiële mogelijkheden. Terecht 

stelt het plan dat ook mensen in armoede recht hebben op een zorgzame omgeving en 

kwaliteitsvolle ondersteuning. Het plan schuift daarbij financiële toegankelijkheid, 

vindplaatsgericht werken en detectie, vertrouwen en empowerment als sleutelbegrippen naar 

voor. 

In de eerste plaats wil de SERV er op wijzen dat naast personen in armoede ook de andere 

prioritaire kansengoepen, zoals de personen met een migratieachtergrond, laaggeletterden, 

personen met een handicap of chronische ziekte, NEET-jongeren en ouder worden werknemers 

eenzelfde expliciete aandacht en aanpak nodig. 

De SERV benadrukt dat voor al deze groepen een beleidsdomeinoverschrijdende  aanpak 

vereist is. Dit wordt in het plan echter onvoldoende aangegeven. De SERV is van oordeel dat 

minstens de link met het Vlaams actieplan armoedebestrijding 2014-2019, goedgekeurd door 

de Vlaamse regering op 3 juli 2015, moet gelegd worden en concreet moet worden aangegeven 

welke actiemaatregelen daaruit in het mantelzorgplan kunnen geïntegreerd worden. Omdat dit 

ontbreekt bevindt de remediëring van de armoedeproblematiek in het voorliggend plan zich op 

een te generalistisch niveau, waardoor er een kloof gaapt tussen de (terechte) diagnose en de 

concrete aanpak.  

De SERV vraagt daarnaast en meer algemeen om de voorgestelde acties, ook met betrekking 

tot specifieke kansengroepen, concreter te formuleren en om telkens verbinding te maken met 

concrete doelstellingen in het mantelzorgplan en andere relevante actieplannen. 


