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1. Wat is een Mantelzorgmakelaar?

• Een Mantelzorgmakelaar (MZM) is gespecialiseerd om de 
mantelzorger te ondersteunen zodat deze het mantelzorgen beter 
volhoudt

• Regeltaken zijn voor mantelzorgers tijdrovend en ingewikkeld

• De MZM kan deze taken overnemen, de mantelzorger houdt hierbij 
de regie

• Zo zorgt de MZM ervoor dat de mantelzorger ontlast wordt



2. Wanneer en waardoor is de professie 
Mantelzorgmakelaar ontstaan?

Rondom 2006 ontstaat het beroep MZM door:

• Maatschappij transformatie van verzorgings- naar 
participatiemaatschappij

• Stimulans overheid van informele zorg, hiertoe behoort de 
mantelzorger

• Toenemende complexiteit van het zorglandschap

Gevolg: toenemende druk op de schouders van de mantelzorger

Oplossing: de inzet van de MZM helpt om deze druk te verminderen



3. De Mantelzorgmakelaars hebben behoefte aan 
een beroepsvereniging: de BMZM

Garanderen 
van 

kwaliteit

Kennis op 
peil houden

Uitwisseling 
tussen 

vakgenoten

Belangen-
behartiging



4. De kwaliteit van de Mantelzorgmakelaar wordt 
geborgd door een post HBO-opleiding

Op dit moment zijn er 3 post HBO-opleidingen voor MZM bij: 

• STOC, verbonden met Hogeschool Utrecht

• PostMD, verbonden met Hogeschool Rotterdam

• Auxilium

Nadere informatie: 

• Duur van 1 jaar

• Geaccrediteerd door de BMZM

• Getuigschrift is een voorwaarde voor lidmaatschap BMZM

• Leerinhouden: wetten sociaal domein / communicatietechnieken / 
recht / sociale kaart / etc. 



5. Betekenis Mantelzorgmakelaar voor de 
mantelzorger 

De mantelzorger kan er voor kiezen om regeltaken uit te besteden aan de 
MZM. Zo ontstaat er: 

• Rust (minder stress en druk)

• Meer tijd voor andere taken die de mantelzorger ook moet doen 
(gezin, werk, sociale contacten)

• Ontspanning waardoor de mantelzorger zich herstelt en de 
mantelzorg kan blijven verlenen



6. Hoe komt de mantelzorger bij de 
Mantelzorgmakelaar terecht?

De mantelzorger komt bij de MZM terecht door: 

• Verwijzing welzijnsinstellingen

• Verwijzing WMO-consulenten

• Via internet bijvoorbeeld na zoeken op mantelzorgen en overbelasting

• MantelzorgNL

• Zorgverzekering / aanvullende module

• Mond-tot-mond



7. Wat kost een Mantelzorgmakelaar?

Er zijn drie manieren waarop het tarief van een MZM betaald kan 
worden: 

1. In toenemende mate kiezen gemeenten ervoor de vergoeding van de 
MZM in haar dienstverlening op te nemen ter voorkoming van 
overbelasting van mantelzorgers

2. De MZM wordt vergoed door de zorgverzekering via een aanvullende 
module

3. Mantelzorger betaalt de MZM zelf het tarief van €72,50 (ex. BTW)

Een gemiddelde uitvoeringstaak is 8-10 uur



8. Overwegingen van uw organisatie om een 
mantelzorgmakelaar in te zetten voor een 
mantelzorger
• De inzet van een MZM zorgt daadwerkelijk voor ontlasting van de 

mantelzorger door regeltaken over te nemen waarbij de mantelzorger 
de regie heeft

• De MZM is gespecialiseerd om de druk bij de mantelzorgers 

daadwerkelijk te verminderen door taken van de mantelzorger over 
te nemen denk hierbij aan het organiseren van de zorg. De MZM 
onderscheid zich hierdoor van andere professionals die zich ook
inzetten voor mantelzorgers



9. De betekenis van de beroepsvereniging BMZM 
voor u als Welzijnsorganisatie en Gemeente

De BMZM houdt de kwaliteit in de gaten door:

• Accrediteren van opleidingen

• Afstemmen op maatschappelijke ontwikkelingen

• Bewaken dat de kennis van leden up-to-date is

• Faciliteren van leden bij: 

➢ Starten eigen onderneming

➢ Intervisie

➢ Uitwisseling



Bedankt voor uw 
aandacht
Voor vragen:
info@bmzm.nl


