
 

Zeist, 21 maart 2022 

 

Geacht raadslid,  

Allereerst wil ik u namens MantelzorgNL hartelijk feliciteren met uw (her-)benoeming als 

raadslid. We hopen dat u vier mooie jaren tegemoet gaat, waarin u oog heeft voor de vele 

mantelzorgers die in uw gemeente de zorg op zich hebben genomen voor hun naasten.  

 

De meeste mantelzorgers redden zich wel, al dan niet ondersteund door hun netwerk of met 

wat lichte ondersteuning. Maar ook in uw gemeente is zo’n 10% van de mantelzorgers 

overbelast. Zij hebben meer ondersteuning nodig, om de zorg voor hun naaste vol te kunnen 

houden.  

 

Hoe u daar als gemeenteraadslid een rol in kan spelen, leest u in bijgevoegd tienpuntenplan 

‘Erken, waardeer en ondersteun de mantelzorger!’ Met dit tienpuntenplan kunt u als raadslid 

invulling geven aan versterking van de positie van mantelzorgers de komende vier jaar.  

 

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het onderzoek dat MantelzorgNL afgelopen 

maanden uitvoerde naar hoe alle gemeenten in Nederland hun mantelzorgers individueel 

waarderen. Op www.mantelzorg.nl/waardering staat een overzicht van hoe er in uw 

gemeente en in de buurgemeenten gewaardeerd wordt.  

Waardering van mantelzorgers is een taak die sinds 2015 bij gemeenten is belegd, naast de 

mantelzorgondersteuning. We zien echter dat er de afgelopen jaren een trend is ontstaan dat 

de individuele waardering van mantelzorgers afneemt. Terwijl mantelzorgers ook in uw 

gemeente een belangrijk deel van de zorg opvangen, waarmee ze een impactvolle 

maatschappelijke en economische waarde vertegenwoordigen. MantelzorgNL vindt dat 

mantelzorgers fatsoenlijk gewaardeerd- en ondersteund moeten worden.  

 

Wij hopen dan ook dat u inspiratie kunt putten uit bijgevoegd tienpunten plan en dat het 

onderzoek naar de individuele mantelzorgwaardering u het belang hiervan laat inzien, om zo 

het nieuwe college de komende vier scherp houden.  

 

Als u hier nog vragen over heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Team 

Advies denkt graag met u mee. U kunt ons bereiken via 030 – 659 22 22.  

  
Met vriendelijke groet, 

 

 

Liesbeth Hoogendijk, 
Bestuurder MantelzorgNL  

http://www.mantelzorg.nl/waardering

