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Gemeenten hadden in het kader van de oude Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om 
mantelzorgers (jong en oud) te ondersteunen. In de Wmo 2015 is daar bovenop expliciet vastgelegd dat de 
gemeente ook zorg moet dragen voor een blijk van waardering voor mantelzorgers. Dat is een nieuwe taak, die 
voortkomt uit de structurele overheveling van financiële middelen voor het landelijke mantelzorgcompliment van 
het Rijk naar het gemeentefonds, als onderdeel van het sociaal deelfonds.  
 
Om te komen een voorstel voor een passende invulling, is onderzoek gedaan. Onderdeel hiervan (naast 
deskresearch) was een gesprek met mantelzorgers waarin samen men hen gekeken is of de huidige 
ondersteuning afdoende is en of er behoefte is aan andere (aanvullende) vormen van waardering. Belangrijke 
punten die tijdens dit gesprek naar voren zijn gebracht, zijn: meer begrip en aandacht voor mantelzorgers door 
medewerkers van de gemeente dan wel de partners voor het zware werk dat de mantelzorger verricht, betere 
en minder versnipperde informatie/tips/trucs delen met mantelzorgers, meer tijd voor het sociale netwerk en 
meer ontspanning.  
 
Ons college heeft op basis van het onderzoek besloten om als volgt invulling te geven aan de blijk van 
waardering:  
1. Dienstverlening in de toegang ('t Loket): extra inzet op deskundigheidsbevordering mantelzorg.  
2. Zorgen voor goede informatie over de mogelijkheden voor mantelzorgers. De manier waarop we dit het 

beste vorm kunnen geven, wordt onderzocht. 't Loket zal hierbij in ieder geval een belangrijke functie 
hebben.  

3. Bieden van een jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Organisatie ligt in handen van ContourdeTwern.  
4. Beschikbaar stellen van (lokale) mantelzorgwaardebonnen. Een aantal gemeenten werkt hier al mee en de 

ervaring is dat mantelzorgers een waardebon als blijk van waardering erg op prijs stellen. Na een jaar wordt 
de werking hiervan in onze gemeente geëvalueerd.  

 
Ons college heeft de Participatieraad om advies gevraagd over het voorstel. De Participatieraad heeft op haar 
beurt om input gevraagd van diverse belangenorganisaties.  



Dit heeft geleid tot een aantal waardevolle aandachtspunten en tips die door ons college in de nadere 
uitwerking worden meegenomen. Belangrijke punten zijn: aandacht voor jonge mantelzorgers, betrekken van 
mantelzorgers en vrijwilligers informele zorg bij de organisatie van de Dag van de Mantelzorg en de evaluatie 
werking mantelzorgwaardebonnen.  
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