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Zoals u in onderstaande correspondentie kunt lezen heb ik mijn teleurstelling uitgesproken 
over de mantelzorgwaardering 2022 en een reactie ontvangen van de wethouder. Als 
mantelzorger sinds 1973 en voormalig voorzitter van het gehandicaptenplatform Woerden 
Mimax, kan ik hier geen begrip voor opbrengen. 2 jaar geleden zou de gemeenteraad 
hebben besloten tot afschaffing van het mantelzorgcompliment in de vorm van een 
cadeaubon en inzetten op mantelzorgondersteuning. De mantelzorgondersteuning is 
volgens mij een wettelijke kerntaak en mag niet ten koste gaan van de 
mantelzorgwaardering/compliment. Een uitnodiging voor een film met als thema 
mantelzorg op de dag van de mantelzorg 10 november jl en bezoek aan een markt over dit 
thema, is niet iets waar mensen op zitten te wachten. Een persoonlijke waardering van bv 
twee bioscoopbonnen of een cadeaubon is veel meer op zijn plaats. De mantelzorg gaat 
alle uren van de dag door, ook op 10 november. De mogelijkheid tot Het zelf inplannen 
van een activiteit door de mantelzorger al dan niet met degene waar voor gezorgd wordt 
spreekt veel meer waardering uit en geeft de mantelzorger de vrijheid om dit te doen als 
het hem uitkomt. De ondersteuning waar u op inzet is een wettelijke verplichting en zou u 
niet ten koste van het waarderingscadeau voor de mantelzorger moeten aanbieden. De 
overheid wil dat de mantelzorger 1x per jaar een compliment/waardering ontvangt van 
maximaal 200€. De overheid zal u hiervoor ongetwijfeld de faciliteiten bieden, maar als 
het niet geoormerkt is en op de grote hoop geschoven wordt ontvangen de mantelzorgers 
weinig of niets extra. U vindt toch ook dat de maatschappij niet kan draaien zonder 
mantelzorg, dit ten goede van de ontvangers en ter ontlasting van het zorgsysteem?!
Graag zou ik hierover met u in gesprek gaan met als doel de waardering weer persoonlijk 
te maken voor de mantelzorger.
Groet,
[naam]
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Van: "Pennarts, Mariette" <pennarts.m@woerden.nl>
Datum: 1 november 2022 om 09:07:54 CET
Aan: ineke1111@ziggo.nl
Kopie: Bestuurssecretariaat Woerden <bestuurssecretariaat@woerden.nl>, 
Info Woerdenwijzer nl
<info@woerdenwijzer.nl>
Onderwerp: FW: mantelzorgcompliment, t.a.v. [naam] en wethouder 
Pennarts-Pouw

Beste mevrouw [naam],
Allereerst bedank ik u voor de moeite die u heeft genomen om te reageren op de 
uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg 2022. U geeft uw teleurstelling aan over 
het afschaffen van de jaarlijkse cadeaubon als blijk van waardering. Ik begrijp uw 
teleurstelling heel goed. Mantelzorgers ontvingen jarenlang deze vorm van 
waardering. Het is begrijpelijk dat het nu voelt alsof u iets wordt afgenomen. En dat 
terwijl u onmisbaar werk doet.
Waardering en ondersteuning
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Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad deze keuze gemaakt, omdat de
financiële ruimte te beperkt was geworden. Die keuze is pijnlijk. De kleinere vorm
waardering die er nu is, betekent niet dat de waardering voor uw werk minder is
geworden. De gemeente zet in op een andere manier van waardering. Daarnaast
zetten we nu ook in op uitbreiding van de ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers.
Deze ondersteuning willen we zo goed mogelijk afstemmen op de omstandigheden
van de mantelzorger. Zo zijn mantelzorgers er in alle soorten en maten, jong en
oud, mensen die zorgen voor een vader/moeder of voor een kind, werkende en
niet-werkende mantelzorgers, etc. Met meer mogelijkheden van ondersteuning
kunnen we uw werk verlichten.
Contact met de mantelzorgconsulent
Wij stellen het op prijs wanneer u ons laat weten waar u als mantelzorger behoefte
aan heeft. Ook horen we graag waar u ondersteuning bij kan gebruiken. U kunt
altijd terecht bij de mantelzorgonsulent van WoerdenWijzer. U kunt hiervoor
contact opnemen met WoerdenWijzer, telefoonnummer: 0348 428600
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Pennarts
Wethouder gemeente Woerden
De gemeente Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348
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Van: 
Verzonden: zondag 16 oktober 2022 15:11
Aan: Info Woerdenwijzer nl <info@woerdenwijzer.nl>
CC: Gemeentehuis <gemeentehuis@woerden.nl>
Onderwerp: mantelzorgcompliment, t.a.v. [naam]en wethouder Pennarts-Pouw
T.a.v. [naam] en wethouder Pennarts-Pouw,
Met verbazing heb ik de brief ontvangen over de mantelzorgwaardering. Ik vind het 
zeer te betreuren, dat de cadeaubon is komen te vervallen. Deze waardering gaf de 
mantelzorger een stukje vrijheid en waardering om die op eigen manier en tijdstip 
in te vullen, hetgeen in mijn ogen super belangrijk is.
De uitnodiging op 10 november dekt de lading niet. Het beperkt de mantelzorger 
qua tijdstip (ander werk of verplichtingen) en besteding van de 
mantelzorgwaardering, wat hij absoluut nodig heeft. De tijdstippen voor het
“leveren” van mantelzorg zijn bij lange na niet te plannen, dus een stukje vrijheid in 
de besteding van de mantelzorgwaardering, al dan niet met de 
mantelzorgontvanger samen, is de beste manier van vrijheid en besteding, die je 
een mantelzorger kunt bieden.
Ik zou hier graag met u over van gedachten wisselen, want een “passende” 
waardering blijkt van inlevingsvermogen . Er zijn gemeentes waar je zelf een keuze 
kunt maken hoe je het mantelzorgcompliment wilt ontvangen. De overheid wil dat 
de mantelzorger 1 x per jaar een compliment ontvangt. Dit kan door de 
mantelzorgontvanger worden aangevraagd. De mantelzorger ontvangt dan 1 x per
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jaar een (belastingvrije) compliment van maximaal 200 euro. Dit bedrag is door de 
gemeente Woerden de afgelopen jaren al verlaagd naar 75 euro en 30 euro, maar 
nog steeds de mogelijkheid voor de mantelzorger om dit naar eigen keuze en 
tijdstip te verzilveren.
Heel graag zou ik van u een reactie en uitnodiging ontvangen om hierover met u te 
spreken. Mantelzorg is onontbeerlijk en moet passend gewaardeerd worden. 
Met vriendelijke groet
[naam]
(Mantelzorger en Voorzitter van voormalig Stichting Gehandicaptenplatform 
Woerden MIMAX)
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