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                           Mantelzorgwaardering wat is dat? 

 

Waardering helpt mantelzorgers om de hulp die zij bieden langer vol te houden.  

Gemeenten hebben de plicht mantelzorgers die waardering aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm 

van cadeaubonnen, of een kortingspas, of geld. Per gemeente is het verschillend geregeld. De ge-

meente hebben hier namelijk de nodige vrijheid in. 

 

Wie mag zich mantelzorger noemen: 

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieken, gehandi-

capte of een hulpbehoefte persoon in zijn/haar omgeving. 

Dat kan een familielid, een gezinslid zijn maar ook een vriend(in) of goede kennis en zelf s de bu-

ren. Gemeenten kunnen voorwaarden stellen aan het aantal uren per maand die u als mantelzorger 

dient in te zetten om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering. In dc praktijk zijn er 

gemeenten die een ureninzet hanteren maar er zijn ook gemeenten die niet over inzeturen praten, 

De Mantelzorgwaardering is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Volgens 

deze wet moeten de gemeenten zorgdragen dat er een vorm van mantelzorgwaardering is en jaar-

lijks wordt uitgevoerd. Gemeenten behoeven dat niet uit eigen middelen te betalen maar krijgen 

hiervoor een budget van het Rijk. 

Als mantelzorger kunt u aankloppen bij het Wmo-loket van de woongemeente van de zorgvrager, 

ook al u niet in deze gemeente woonachtig bent.  

1x per jaar te weten 10 november is de dag van de mantelzorgers, er zijn gemeenten dat op deze dag 

de mantelzorger eens extra in het zonnetje wordt gezet. 

 

Minstens zo belangrijk als de waardering , is de ondersteuning die de meeste gemeenten mantelzor-

gers aanbieden. Ze bieden vervangende zorg aan, ook wel bekend als respijtzorg. 

Geven advies en vaak ook emotionele en praktische hulp.  

Er zijn gemeenten waar het mogelijk is om als burger je aan te melden als mantelzorger. 
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