
WAAROM? 

•  Waarderen van mantelzorgers is een taak  
van de gemeente, zo staat in de Wmo. 

•  Waardering en erkenning zorgen ervoor dat  
mantelzorgers het langer volhouden. 

•  Met de mantelzorgwaardering komen mantel
zorgers in beeld.

BUDGET 

•  Gemeenten krijgen jaar
lijks een budget voor het 
waarderen én ondersteu
nen van mantelzorgers.

•  Welk deel van dit bud
get besteed wordt aan 
mantelzorgwaardering is 
vrij. Zie hier de budgetten 
(indicatie).

Bij verordening wordt bepaald 
op welke wijze het college zorg
draagt voor een jaarlijkse blijk van 
waardering voor de mantelzorgers 
van cliënten in de gemeente.
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BELEID

Mantelzorgwaar
dering is onderdeel 
van de brede onder
steuning van mantel
zorgers door gemeenten.

MEER 
WETEN?

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-ondersteuning/gemeenten-en-mantelzorg/gemeentelijke-budgetten-voor-ondersteuning-en-waardering-van-mantelzorgers-2019 
https://mantelzorg.nl
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-ondersteuning/gemeenten-en-mantelzorg/mantelzorgwaardering-door-gemeente


terug naar vorige pagina

VORMEN 

•  Bijvoorbeeld 
een geldbedrag 
of tegoedbon, 
in te wisselen bij lokale 
onder nemers. Zie hier het 
waarderingsoverzicht per 
gemeente.  

•  Betrek mantelzorgers bij de keuze 

PROCEDURE EN  
AANVRAAGPROCES

•  Stel een procedure op, 
waarin je regelt voor 
wie, hoe en 
wanneer de 
aanvraag 
kan worden 
ingediend.

•  Maak het 
aanvraag
proces goed toegankelijk 
en zo laagdrempelig  
mogelijk.

•  Je kunt voor de procedure, 
aanvraagproces en toe
kennen samenwerken met 
de lokale organisatie voor 
mantelzorgondersteuning.

COMMUNICATIE

Zorg dat de informatie 
over de mantelzorg
waardering eenvoudig  
vindbaar is via:
• Websites van de gemeente. 
•  De organisaties die zich  

bezig houden met  
mantel zorgondersteuning. 

• Lokale nieuwsbladen.

Vragen? 
Neem contact op met een adviseur van MantelzorgNL via advies@mantelzorg.nl of 030 659 22 22

WIE? 

•  Hier vind je een indicatie van het aantal  
mantelzorgers per gemeente.

•  Je kunt ervoor kiezen om álle mantelzorgers uit je 
gemeente te waarderen, ongeacht of de zorg voor 
naasten gefinancierd wordt uit de Wlz of Zvw. 

•  En vergeet de jonge mantelzorgers niet. 

http://www.mantelzorg.nl/mantelzorgwaardering-gemeente
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/advies
mailto:advies%40mantelzorg.nl?subject=
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/wat-is-mantelzorg/cijfers-informele-zorg/mantelzorg-in-cijfers/indicatie-aantallen-mantelzorgers-per-gemeente

