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Auxilium Academy is er exclusief voor mantelzorgmakelaars. Met onze 

kernwaarden kwaliteit, professionaliteit, integriteit en betrokkenheid staat 

de professionele ontwikkeling van onze studenten centraal. Wij zijn mensen 

uit de praktijk, weten wat het is om mantelzorgers en zorgvragers te 

ondersteunen en hebben passie voor trainen en opleiden.

Deze uitspaak van de oud Griekse filosoof weerspiegelt hoe wij tegen opleiden aankijken. 

Natuurlijk leren wij jou alles over de wet- en regelgeving.  Maar nog belangrijker vinden 

wij dat jij zelf de weg leert te vinden en jij jezelf ontwikkelt tot een professionele 

gesprekspartner voor de mantelzorger en de instanties waar jij mee te maken krijgt.

The mind is not a vessel to be filled, 
but a fire to be kindled

Plutarch, 46 - 120 n.Chr

www.auxiliumacademy.nl



Word jij mantelzorgmakelaar?

Hoe ben je tot waarde?

De Mantelzorgmakelaar

Veelzijdig en divers beroep

Regeltaken kosten de mantelzorger veel energie en zijn een belangrijke bron voor overbelasting. 

Om te zorgen dat de mantelzorger fit blijft en de zorgtaken vol kan blijven houden is professionele ondersteuning van iemand met kennis van zaken nodig. Iemand 

zoals de  mantelzorgmakelaar: een integere, onafhankelijke en goed opgeleide professional.

De mantelzorgmakelaar zorgt ervoor dat de mantelzorger balans in het leven houdt. De mantelzorgmakelaar onderzoekt de diverse mogelijkheden voor 

ondersteuning en informeert hierover. Indien nodig worden de regeltaken van de mantelzorger (tijdelijk) overgenomen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning 

adequaat georganiseerd wordt.

 � Begeleiding bij aanvragen van indicaties

 � Zoeken van zorgaanbieders

 � Ondersteunen bij keukentafelgesprekken

 � Uitzoeken van financiële consequenties

Start:    De opleiding start twee keer per jaar, in het voor- en in

   het najaar en bestaat uit 17 tweewekelijke

   bijeenkomsten. Ook op zaterdag.

Dag:    Je vindt de startdag op onze website

Investering:  Kijk voor de kosten op onze website

Leslocatie:   Utrecht e.o., goed berijdbaar en met OV bereikbaar

Aantal deelnemers:    maximaal 18

Inschrijven:   via www.auxiliumacademy.nlW
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 � Schakelen met instanties

 � In kaart brengen van het sociale netwerk

 � Ondersteunen bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget 

 � Hulp bij formulierenwerk

Het vak van de mantelzorgmakelaar is erg veelzijdig, geen dag is hetzelfde. Een kleine selectie van de werkzaamheden:



Wat ga je leren?

Communicatie en profilerenZakelijke dienstverlener

Studiebelasting

Toelating en getuigschrift

Baanperspectief

Beroepsvereniging

Jij wordt als mantelzorgmakelaar opgeleid tot een onafhankelijk, 

professioneel en sensitief zakelijke dienstverlener met actuele kennis van het 

juridische speelveld, het zorgstelsel en de sociale kaart.

Jij leert het werkveld van de mantelzorgmakelaar kennen welke het gehele 

sociale domein van wonen, zorg, welzijn, inkomen en wet & regelgeving 

omvat.

De studiebelasting is circa 480 studiebelastingsuren (inclusief de 

bijeenkomsten van ca 112 uren).

Om toegelaten te kunnen worden dien je over een afgeronde HBO opleiding 

te beschikken. Doe je dat niet en ben je overtuigd dat je op een HBO werk- 

en denkniveau functioneert en wil je wel graag de opleiding volgen dan kun 

je in aanmerking komen voor een toelatingsprocedure. Neem daarvoor 

contact met ons op.

De opleiding en het vak mantelzorgmakelaar is geschikt voor sensitieve, 

proactieve, autonome mensen die affiniteit hebben met plannen en 

organiseren en beschikken over communicatieve vaardigheden. Ongeacht 

de achtergrond hebben mantelzorgmakelaars één ding gemeen: de drive 

om er werkelijk toe te willen doen.

Tijdens de opleiding Mantelzorgmakelaar werk je opdrachten uit middels 

casuïstiek. Daarnaast werk jij aan je professionele ontwikkeling en voer je 

gesprekken met mantelzorgers en instanties. Je reflecteert regelmatig. Jij 

legt jouw ontwikkeling tot Mantelzorgmakelaar in een portfolio vast. Aan 

de hand van de kwaliteit van jouw portfolio stellen wij de kwaliteit van jouw 

ontwikkeling vast. Bij voldoende resultaat ontvang je aan het eind van het 

studiejaar het post-HBO getuigschrift Mantelzorgmakelaar van Auxilium 

Academy.

Veel mantelzorgmakelaars worden na de opleiding ondernemer. Wij zien dat 

veel zelfstandige mantelzorgmakelaars elkaar goed weten te vinden en dat 

er samenwerkingsverbanden ontstaan.

Wij vinden mantelzorgmakelaars ook terug bij gemeenten, zorgverzekeraars 

of andere zorggerelateerde instellingen.

Tot slot zijn er mantelzorgmakelaars die bij de huidige werkgevers 

mantelzorggerichte projecten en werkzaamheden uitvoeren.

De post-HBO opleiding Mantelzorgmakelaar geeft toegang tot het register 

van Mantelzorgmakelaars, de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars 

(BMZM).

 � Zoeken naar en informeren over een passend zorg- en 

ondersteuningsaanbod voor zowel zorgvrager als mantelzorger

 � Informeren over de diverse leveringsvormen: Zorg In Natura (ZIN) of 

Persoonsgebonden Budget (PGB)

 � Informeren op het gebied van wet-en regelgeving, voorzieningen en 

voorschriften

 � Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking

 � Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de 

Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning

 � Ondersteuning bij de aanvraag van een PGB en het organiseren van 

persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)

 � Informeren over financiële consequenties van de diverse 

ondersteuningsvormen  (eigen bijdrage en fiscale consequenties)

 � Hulp bieden bij het opmaken van zorgcontracten

 � Ondersteuning bij het invullen van formulieren

 � Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften en klachten

 � Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties 

(zorgkantoor, zorgverzekeraar, Centrum Indicatiestelling Zorg , 

Gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, Centraal Administratie 

Kantoor, UWV,  Sociale Verzekeringsbank, enz.).

 � Bemiddelen tussen mantelzorger en werkgever over afstemming werk 

en zorg

Onze opleiding leert jou hoe je vorm moet geven aan de volgende taken, 

werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de mantelzorgmakelaar:

Casuïstiek en praktijk

In de praktijk wordt veel gevraagd van de communicatieve vaardigheden van 

de mantelzorgmakelaar. Dagelijks heeft de mantelzorgmakelaar contact met 

mantelzorgers, instanties of (overheids)instellingen en krijgt te maken met 

een veelheid aan emoties, weerstand of bureaucratische starheid. Daarnaast 

profileert de mantelzorgmakelaar zich regelmatig middels presentaties of is 

te vinden op netwerkbijeenkomsten. 

In de opleiding wordt de vraag: “wat betekent professioneel communiceren 

voor de mantelzorgmakelaar en hoe verhoudt zich dat tot mijzelf?” 

stapsgewijs uitgediept. Na de opleiding ben je een belangrijke en 

waardevolle steunpilaar voor mantelzorgers en een professioneel 

gesprekspartner voor instanties

In onze opleiding werk je aan concrete casuïstiek, alleen en in groepen. 

Jij gaat tijdens de opleiding met mantelzorgers en (overheids)instanties in 

gesprek. Hierdoor krijg je direct concreet gevoel bij het vak. Tegelijkertijd 

werk je aan jouw sociale kaart.

Op de voorpagina: Mariëtte Kelder, Mantelzorgmakelaar, www.jetontzorgt.nl

De opleiding



Mantelzorgmakelaars aan het woord

Nuland als mantelzorgmakelaar en beweegagoog en de tekst hierboven gaat 

over mijn opa. 

In 2016 was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging naast mijn functie als 

beweegagoog, maar wat ik precies wilde wist ik niet. Op het informatiebord 

zag ik een interne vacature staan voor mantelzorgmakelaar, maar ik had 

geen idee wat een mantelzorgmakelaar doet.  Uiteraard meer informatie 

opgevraagd bij personeelszaken en rondgekeken op internet. En ja hoor… dit 

was echt iets voor mij, omdat het een dynamisch en afwisselend beroep is. Ik 

houd van variatie en improviseren. Ook vind ik het fijn om iets voor een ander 

te kunnen betekenen. Als mantelzorgmakelaar kan ik een bijdrage leveren, 

zodat de mantelzorger zich kan richting op de dingen die voor hem of haar 

echt belangrijk zijn en dat is waar je het uiteindelijk allemaal voor doet.

In maart 2017 startte ik met de opleiding Mantelzorgmakelaar en alhoewel 

ik wel in de zorgsector werk had ik nog nooit echt te maken gehad met de 

wet- en regelgeving. Aan het begin van mijn opleiding heb ik dezelfde chaos 

als mantelzorgers ervaren: hoe krijg ik ooit overzicht in de wetten, wanneer 

gebruik ik welke wet en bij welk loket moet ik zijn? Gedurende de opleiding 

vielen deze puzzelstukjes op zijn plaats en leerde ik waar ik welke informatie 

kan vinden. Naast de theorie en casussen heb ik volop gewerkt aan mijn 

professionele ontwikkeling. 

Nu in de praktijk ondersteun ik als mantelzorgmakelaar mantelzorgers bij 

uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid, 

inkomen en recht. Ik neem ze een korte periode bij de hand, verstrek 

informatie, geef kortdurende ondersteuning en geef praktische oplossingen. 

Graag ga ik terug naar mijn inleiding: toen bij mijn opa kanker werd 

geconstateerd had hij als laatste wens om zijn resterende tijd thuis bij zijn 

vrouw, kinderen en kleinkinderen door te brengen. Oma en wij allemaal 

hebben de zorg voor mijn opa liefdevol verleent. Natuurlijk weet ik dat dit 

mantelzorg is maar zo heb ik het nooit ervaren. Terugkijkende had ik het 

echter erg fijn gevonden als iemand ons toen had kunnen ondersteunen 

zodat wij ons alleen maar op de zorg voor opa hoefden te richten. Ik vind het 

fijn dat ik er nu als mantelzorgmakelaar voor de ander kan zijn.  

Het leven verandert als je te horen 

krijgt dat je kanker hebt zonder 

uitzicht op genezing. Het leven 

verandert niet alleen voor jezelf, 

maar ook voor je kinderen en 

kleinkinderen. 

Ik ben Ilona Grandia, 25 jaar en 

werkzaam bij Sint Jozefoord te 

Vandaag mag ik, Marriëtte 

Kelder, Mantelzorgmakelaar, 

voor een intake naar een nieuwe 

klant. Voor ik ga, bereid ik me 

voor door te controleren of ik 

alle benodigde papieren bij me 

heb, zoals: intakeformulier, 

toestemmingsformulier en mijn 

algemene voorwaarden.

Daarna lees ik nog even kort mijn notitie na van het telefoongesprek met de 

verwijzer zodat ik de geschetste situatie weer voor me heb.

Dan een ritje van een half uur en ik bel aan bij de klant, ik stel me voor en 

neem plaats aan de tafel. Ondertussen heb ik al contact met de hond en zijn 

we druk aan het praten over koetjes en kalfjes.

De klant begint vanzelf zijn verhaal te vertellen. Mijn belangrijkste taak is 

dan om te luisteren. Als de klant na een uur klaar is met zijn verhaal pak ik 

mijn papieren en vertel dat ik het één en ander wil noteren. Wij praten nog 

een half uur door en spreken af wat ik op ga pakken en op welke manier ik dit 

terugkoppel.

Eenmaal thuis schrijf ik een verslag van het gesprek, noteer de gemaakte 

afspraken en mail deze naar de klant. Daarna schat ik in hoeveel tijd ik nodig 

heb om deze klant te helpen en maak een offerte voor de verzekering.

Terugkijkend naar vandaag voel ik voldoening en ben ik zo blij dat ik voor dit 

beroep heb gekozen. Ik heb de klant laten vertellen, zonder te oordelen en 

heb hem uitgelegd dat ik naast hem sta en dat we samen naar een oplossing 

gaan zoeken. 

Wat ik zo belangrijk vind in mijn werk is dat ik de ander als ‘mens’ benader 

en niet als iemand in een functie. Ik merk dat mensen hierdoor prettiger hun 

verhaal kunnen doen en zich ook als ‘mens’ benaderd voelen. Hierdoor is er 

een gelijkwaardige basis.

Mijn ervaring in financiële zaken en mijn regelvermogen combineer ik 

met mijn aandacht voor de mens. Op die manier zorg ik ervoor dat de 

mantelzorger minder wordt belast

Mijn ervaring in financiële zaken en mijn regelvermogen combineer ik 

met mijn aandacht voor de mens. Op die manier zorg ik ervoor dat de 

mantelzorger minder wordt belast.


