Blijk van Waardering voor mantelzorgers
Hoeksche Waard, september 2021
Beste mantelzorger,
Al ruim 1,5 jaar hebben wij te maken met (de gevolgen van) corona in ons dagelijks
leven. In deze tijd is één ding onveranderd voor u doorgegaan: de zorg voor uw
dierbare. Ook al vindt u het misschien vanzelfsprekend dat u zorgt, namens de
gemeente spreek ik graag mijn dank en waardering uit voor de (langdurige) aandacht
en ondersteuning die u uw naaste geeft.
Gemeente Hoeksche Waard wil u zo goed mogelijk ondersteunen in uw rol als
mantelzorger, door onder andere cursussen aan te bieden en respijtzorg te
organiseren. Ook schenkt de gemeente u een Blijk van Waardering als dank voor uw
inzet. De Blijk van Waardering is een Cadeaubon Hoeksche Waard ter waarde van
€ 75,-.
Wie komt in aanmerking voor de Blijk van Waardering?
Onder mantelzorgers verstaan wij iedereen (familie, buren, vrienden) die minimaal drie
maanden, minstens acht uur per week, voor iemand zorgt. Het gaat om zorg en (mentale)
ondersteuning die u geeft aan iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft en die, door
een ziekte of een beperking, iets niet (volledig) zelf kan. Denk hierbij aan het helpen met
wassen, aankleden, eten, meegaan naar doktersbezoeken en/of het regelen en organiseren
van allerlei zaken die nodig zijn. Deze ondersteuning biedt u in de thuissituatie of aan iemand
die in een zorginstelling woont. In de bijlage van deze brief leest u meer over wanneer u in
aanmerking komt voor de Blijk van Waardering.
Hoe kunt u de Blijk van Waardering aanvragen?
Mantelzorgers vragen zelf de Blijk van Waardering aan. Dit kan door het bijgaande
aanvraagformulier in te vullen. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u,
zonder postzegel, opsturen naar:
MEE Mantelzorg regio Zuid-Hollandse Eilanden
Antwoordnummer 32
3200 VB Spijkenisse
➢ Het ingevulde formulier mag u ook scannen of er een duidelijke foto van maken. Het bestand
kunt u mailen naar servicebureau@meeplus.nl.
➢ Het aanvraagformulier kunt u ook digitaal invullen en insturen via www.meemantelzorg.nl
of www.gemeentehw.nl.
Vragen of meer informatie over de Blijk van Waardering?
Kijk op www.meemantelzorg.nl voor de 10 meest gestelde vragen over de Blijk van
Waardering. Neem bij vragen contact op met het Servicebureau van MEE Plus. De
medewerkers zijn tijdens werkdagen te bereiken op telefoonnummer (0181) 33 35 07 of per
e-mail naar servicebureau@meeplus.nl.

1

Meer informatie over mantelzorgondersteuning?
Kijk op www.meemantelzorg.nl of www.helpmijzorgen.nl voor een overzicht van alle
mantelzorgondersteuning in de Hoeksche Waard of volg MEE Mantelzorg op Facebook.
Wij hopen dat u gebruik zult maken van de mogelijkheden die worden geboden ter
ondersteuning en het presentje beschouwt als een blijk van waardering.
Met vriendelijke groet,

Joanne Blaak-van de Lagemaat,
Wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn en inclusieve samenleving
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Wat belangrijk is om te weten over de aanvraag van de Blijk van Waardering
Heeft u in 2020 al de Blijk van Waardering aangevraagd? Als u nog steeds voor dezelfde
persoon zorgt, dan hoeft u niet opnieuw het aanvraagformulier volledig in te vullen. U hoeft
dan alleen de naam en adresgegevens van uzelf en van diegene voor wie u zorgt te
noteren en uw handtekening op het formulier te zetten. Als u al een digitale aanvraag heeft
gedaan voor de Blijk van Waardering 2021, dan hoeft u dit geprinte formulier niet in te
leveren.
➢ Bent u op dit moment geen mantelzorger meer, maar heeft u eerder dit jaar wel intensief
voor iemand gezorgd? U kunt de Blijk van Waardering aanvragen.
➢ Woont degene voor wie u zorgt in de Hoeksche Waard, maar woont u als mantelzorger
buiten de Hoeksche Waard? U kunt de Blijk van Waardering Hoeksche Waard aanvragen.
➢ Woont degene voor wie u zorgt buiten de Hoeksche Waard? Dan heeft u geen recht op de
Blijk van Waardering van gemeente Hoeksche Waard. U kunt dan contact opnemen met de
gemeente waar de zorgvrager woont.
➢ Elke mantelzorger kan maar één Blijk van Waardering aanvragen, ook al zorgt hij/zij voor
meerdere personen.
➢ Per huishouden wordt er één Blijk van Waardering uitgereikt, ook als er meerdere
mantelzorgers op hetzelfde adres wonen.
➢ Alleen de mantelzorger zelf kan de Blijk van Waardering voor zichzelf aanvragen.
➢ U kunt de Blijk van Waardering tot 1 december aanvragen. Na 1 december worden
aanvragen niet meer in behandeling genomen.
➢ Het is mogelijk dat de consulent mantelzorgondersteuning van MEE Mantelzorg na
ontvangst van uw aanvraag telefonisch contact met u opneemt, omdat zij dan extra
informatie nodig heeft.
➢ De Blijk van Waardering wordt vanaf 13 december bij u thuisbezorgd. Het kan zijn dat er
door (bezorg)drukte een uitloop is tot en met januari 2022.
Kent u andere mantelzorgers die in aanmerking komen voor de Blijk van Waardering?
Attendeer hen op het aanvragen van de Blijk van Waardering.
Ook als u professioneel zorgverlener bent en contact heeft met mantelzorgers, kunt u hen
hierop attenderen. Zij kunnen het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op de
websites www.meemantelzorg.nl en www.gemeentehw.nl Ook kunnen zij het formulier per
mail of telefonisch opvragen bij het Servicebureau van MEE Plus servicebureau@meeplus.nl /
(0181) 33 35 07.
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Aanvraagformulier Blijk van Waardering 2021
LET OP: AANVRAGEN KAN TOT 1 DECEMBER!
Heeft u al eerder de Blijk van Waardering aangevraagd en is uw situatie ongewijzigd?
Vul dan alleen de naam- en adresgegevens in van uzelf en degene voor wie u zorgt en zet uw
handtekening op de achterkant van het formulier.
Gegevens van de mantelzorger:
Voorletters + naam : ............................................................................. ………..man/vrouw
Adres

: ………………………………………........................................................

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………..…
Geboortedatum

: ………………………………………………………………………………..

E-mailadres

:…………………………..…………………………………………………….

Telefoon

: ………………………….…………………………………………………….

Gegevens van de zorgvrager:
Naam

: ………………………………………………………………………….…....

Geboortedatum

:…………………………………………………………………………..….....

Adres

: ………………………………………………………………………..……….

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………

Wat is uw relatie als mantelzorger tot de
zorgvrager?
o

Echtgenoot / echtgenote / kind / vader / moeder

o

Buurman/ vrouw

o

Vriend/ vriendin

o

Anders, nl. .……………………………………………………………………………………….
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Ik bied de zorg:
o

In een thuissituatie

o

In een instelling nl. …………………………………………………………………………

Hoeveel uur per week zorgt u voor uw dierbare?
………………………………………………………………………………………………………………
Welke hulp / ondersteuning biedt u?
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

Een lid van de gemeenteraad reikt persoonlijk de Blijk van Waardering uit aan enkele
mantelzorgers. Stelt u het op prijs als de Blijk van Waardering op uw adres uitgereikt wordt?
o

Ja, dat is goed.

o

Nee, liever niet.

Verklaring en ondertekening door de mantelzorger
- Ik verleen ondersteuning aan genoemde zorgvrager uit mijn naaste omgeving in 2021, onbetaald
en niet als professional, voor ten minste acht uur per week en langer dan drie maanden.
- Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens
worden geregistreerd door MEE Mantelzorg. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in het aantal
mantelzorgers in de Hoeksche Waard. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

(handtekening)

(datum)

Stuur dit ingevulde en ondertekende formulier voor uiterlijk 1 december 2021 op naar
onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig.
MEE Mantelzorg regio Zuid-Hollandse Eilanden
Antwoordnummer 32
3200 VB SPIJKENISSE
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