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Een botanische tuin door en voor mantelzorgers
Dag van de Mantelzorg 2021
Op de langste dag van het jaar, 23 juni, zetten we traditiegetrouw mantelzorgers in de bloemetjes. Een
welverdiende merci voor alle zorg die ze opnemen voor iemand die hen lief is. Maar mantelzorgers
bedanken is niet voldoende. Steunpunt Mantelzorg, Liever Thuis LM en Coponcho pleiten voor structurele
ondersteuning op verschillende vlakken, het hele jaar door. “Wij willen geen verwelkte bloemen na de
actiedag, maar een botanische tuin aan ondersteuning voor mantelzorgers. Een tuin waarin mantelzorgers
ook de vruchten kunnen plukken van een goed beleid.”
Als je partner, kind, ouder, vriend of buur ziek wordt of een handicap, psychische problematiek of andere
zorgbehoefte heeft, rol je in mantelzorg. Het voelt vanzelfsprekend en normaal aan om je dierbare te
ondersteunen en te helpen. Dat doet maar liefst 1 op 5 Vlamingen.1
Hoewel ruim 8 op 10 mantelzorgers een goed gevoel heeft bij hun mantelzorg, zelfs in COVID-tijden, is
het voor hen niet altijd evident om die zorg op te nemen en te blijven dragen2. Soms komt het welzijn en
de gezondheid van de mantelzorger onder druk te staan door de zorgzwaarte en de verschillende rollen
die ze combineren. Hun draagkracht is niet oneindig. Steun op maat is nodig. En liefst structureel.
Structurele steun
We zien goede beleidsinitiatieven ontspruiten. Bijvoorbeeld de middelen voor zorgzame buurten in
Vlaanderen, waar zorg gedeeld wordt door formele en informele spelers. Of het nieuwe Vlaams
Mantelzorgplan dat in opmaak is. Ook op federaal niveau leeft het thema mantelzorg. Sinds de lancering
van de officiële erkenning voor mantelzorgers op 1 september 2020 vroegen reeds meer dan 10.000
mantelzorgers een statuut aan. Veel mantelzorgers blijven echter met een leeg gevoel achter door de vele
hiaten in deze wetgeving. Zo geven mantelzorgers aan dat de wetgeving te ingewikkeld is, vooral een
administratieve procedure is, en het mantelzorgverlof niet op maat gemaakt is van mantelzorgers.
En daar schort nog teveel het schoentje. Wij hebben als mantelzorgverenigingen de expertise en kennis
over hoe die botanische tuin aan ondersteuning verzorgd kan worden. Die expertise hebben we
opgebouwd doorheen jaren nauw contact met allerhande mantelzorgers. Zo hebben we een goed zicht
op welke voedingsstoffen nodig zijn om er een sterke en levendige tuin van te maken voor mantelzorgers.
We weten bijvoorbeeld dat mantelzorgers snakken naar flexibele verlofstelsels die het zowel praktisch als
financieel haalbaar maken om werken en zorgen te combineren. Toch worden wij, en dus ook de stem
van de mantelzorger, te weinig gehoord.
We vragen dan ook meer inspraak bij de opmaak, implementering, opvolging en evaluatie van
beleidsinitiatieven zoals het mantelzorgstatuut, het Vlaams dementieplan en het Vlaams Mantelzorgplan.
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Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat het mantelzorgstatuut wel een volwaardige erkenning biedt en
sociale rechten geeft aan mantelzorgers. En kunnen we van het Vlaams dementieplan en het Vlaams
Mantelzorgplan echte instrumenten maken die de randvoorwaarden creëren om het mantelzorgbeleid
van de komende jaren in volle bloei te laten komen.
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