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Mantelzorgwaardering 2022 
 

De gemeente Epe wil mantelzorgers waarderen voor de hulp die zij verlenen 

aan hulpbehoevende naasten ook wel zorgvragers genoemd. Het gaat dan om 

de extra hulp/ondersteuning die de normale, dagelijkse zorg die mensen al aan 

elkaar geven, overstijgt. De mantelzorgwaardering is een financieel compliment 

van € 100 en wordt overgemaakt aan de zorgvrager, die daarmee zijn 

mantelzorger kan waarderen.  

 

Om in aanmerking te komen voor deze gemeentelijk mantelzorgwaardering moet er wel 

voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De aanvraag moet ingediend worden door 

de zorgvrager, die moet wonen in de gemeente Epe. De mantelzorger mag ook elders 

wonen.    

Wanneer is iemand mantelzorger? 

Iemand is mantelzorger wanneer hij/zij langdurig (langer dan drie maanden) en 

onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, 

ouder, kind, familielid, vriend of kennis.  

 

De zorg voor een naaste is vaak vanzelfsprekend en geeft vaak voldoening, omdat er 

zorg verleend wordt aan iemand om wie men geeft. Echter wanneer deze zorg intensief 

(meer dan 8 uur per week) en langdurig is, kan mantelzorg  zwaar zijn. Mantelzorg is 

niet vrijblijvend en omdat het een naaste betreft kan er ook niet zomaar mee gestopt 

worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld het werk dat door een vrijwilliger wordt verricht. 

 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de mantelzorgwaardering? 

Als iemand al langere tijd voor een naaste die langdurig ziek is zorgt, dan komt men 

mogelijk in aanmerking voor de mantelzorgwaardering 2022. Hiervoor gelden de 

onderstaande voorwaarden: 

• De mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste acht uur per week over een 

minimale periode van drie maanden ondersteuning of zorg aan de zorgvrager; 

• De mantelzorger is ingeschreven bij Steunpunt Mantelzorg van Koppel-Swoe of hij/zij 

geeft hierbij toestemming voor registratie bij het aanvragen van deze blijk van 

waardering. Registratie van mantelzorgers heeft als doel gerichte informatie te 

kunnen verstrekken over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning in onze 

gemeente; 

• De zorgvrager die de mantelzorgwaardering aanvraagt, moet inwoner zijn van de 

gemeente Epe;  

• De mantelzorger, waarvoor deze waardering wordt aangevraagd, mag wel buiten 

onze gemeente wonen. 

 

Hoe kan de mantelzorgwaardering worden aangevraagd? 

De zorgvrager vraagt de mantelzorgwaardering aan door het formulier op de achterzijde 

volledig in te vullen en ondertekend in te leveren bij Koppel-Swoe. Als de zorgvrager het 

formulier niet zelf kan invullen mag deze ook ingevuld worden door de mantelzorger. 

Indien de mantelzorgwaardering wordt toegekend, ontvangt de zorgvrager binnen acht 

weken na de sluitingsdatum het bedrag op zijn/haar bankrekening. Indien de aanvraag 

wordt afgewezen ontvangt de zorgvrager –met redenen omkleed– z.s.m. na de 

sluitingsdatum nader bericht.  

 

De zorgvrager geeft het toegekende bedrag aan één of meerdere mantelzorgers. De 

gemeente houdt zich het recht voor om bij meerdere aanvragen dan er budget 

beschikbaar is, de voorwaarden aan te passen. 
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Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2022 

 

Persoonsgegevens zorgvrager 

• aanvraag moet gedaan worden in de gemeente waar de zorgvrager woont; 

• per adres kan maximaal voor één zorgvrager een aanvraag worden ingediend.* 

 

Voorletters  : ………………………………………………  Geslacht: ☐ man  ☐ vrouw 

Achternaam   : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres   : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Emailadres  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN (bank)  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Heeft u meerdere mantelzorgers?  

❑ Ja, aantal personen: ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4  ☐ …..    

❑ nee 

 

Jonge mantelzorgers  

De gemeente Epe biedt kinderen tot en met 24 jaar, die mantelzorg verlenen, ook 

waardering aan in de vorm van een bol.com bon. Zijn er kinderen betrokken die 

mantelzorg voor zorgvrager verlenen?       ☐ ja ☐ nee  

 

Mag Steunpunt Mantelzorg deze kinderen (via de contactgegevens van de zorgvrager) 

benaderen voor mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorger en de activiteiten die wij 

speciaal voor hen organiseren?        ☐ ja ☐ nee 
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Persoonsgegevens mantelzorger* 

(hoeft niet in dezelfde woonplaats als de zorgvrager te wonen; moet wel voldoen aan de 

criteria, zoals in dit formulier zijn beschreven.) 

 

Voorletters  : ………………………………………………  Geslacht: ☐ man  ☐ vrouw 

Achternaam   : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres   : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Emailadres  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Relatie   : ☐ partner ☐ kind ☐ ouder ☐ overige familie ☐ huisgenoot 

     ☐ buurtgenoot ☐ vriend(in) ☐ overig: namelijk ……………………………….…..  

 

Wil je onze emailnieuwsbrief ontvangen? Steunpunt Mantelzorg stuurt circa 1x per  

1-2 maanden een emailnieuwsbrief met informatie over regelingen, trainingen en activiteiten 

specifiek voor mantelzorgers.        ☐ ja ☐ nee 

 

Zijn er ander mantelzorgers die de emailnieuwsbrief ook willen ontvangen?  ☐ ja ☐ nee 

 Emailadres(sen) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ik zou het fijn vinden als Steunpunt Mantelzorg telefonisch contact opneemt. ☐ ja ☐ nee 

 

Om ons aanbod (informatie, tips en activiteiten) zo goed mogelijk te kunnen afstemmen, 

vragen we je om aan te geven wat het interessegebied ten aanzien van mantelzorg is. 

☐ Dementie 

☐ Psychische aandoeningen/verslavingen 

☐ Verstandelijke beperking 

☐ Zorg intensieve kinderen 

☐ Niet-aangeboren hersenletsel 

☐ De laatste levensfase 

☐ Werk en Mantelzorg 

☐  Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
* De zorgvrager mag één mantelzorger voordragen. Het staat de zorgvrager vrij om –indien er meerdere 

mantelzorgers in beeld zijn– de mantelzorgwaardering over hen te verdelen.     
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Verwerking van persoonsgegevens 

 
Verwerking van persoonsgegevens 

Koppel-Swoe vraagt, zowel zorgvrager als mantelzorger, om enkele van je 

persoonsgegevens met ons te delen. Deze persoonsgegevens worden door Koppel-Swoe 

verwerkt (geregistreerd, opgeslagen, eventueel (indien nodig) gedeeld met derden, e.d.). 

Koppel-Swoe verwerkt persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de 

dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt omdat dit nodig is 

voor de uitvoering van deze overeenkomst. Koppel-Swoe heeft voor de verwerking van 

de persoonsgegevens dus geen toestemming van je nodig. Dit is echter anders wanneer 

het gaat om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’. Voor de verwerking van deze 

bijzondere persoonsgegevens vraagt Koppel-Swoe wél om je toestemming (zie 

hieronder).  

 

Wij verwijzen je voor uitgebreidere informatie over de persoonsgegevensverwerking door 

Koppel-Swoe naar de privacyverklaring van Koppel-Swoe. Deze privacyverklaring is te 

vinden op de website: https://koppelswoe.nl.  

 

Toestemmingsverklaring 
Met de ondertekening van dit formulier geven ondergetekenden Koppel-Swoe 

toestemming om gegevens over mij te verwerken.  

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden: 

• Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder vermelde gegevens. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen vraagt Koppel-Swoe mij opnieuw om toestemming; 

• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, zal Koppel-Swoe deze niet registreren 

dan wel verwijderen; 

• Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde 

delen toestemming te geven. Koppel-Swoe legt uit wat de gevolgen zijn als ik 

(voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geef; 

• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. De intrekking geldt dan vanaf 

het moment dat de toestemming is ingetrokken en niet voor verwerkingen tot het 

moment van de intrekking van de toestemming.  

Ik geef Koppel-Swoe toestemming om de volgende persoonsgegevens in haar 

systemen/bestanden vast te leggen en te verwerken: 

• Relatie zorgvrager-mantelzorger;      ☐ ja ☐ nee 

• Samenstelling huishouden zorgvrager.      ☐ ja ☐ nee 

• Informatie over betrokken jonge mantelzorgers voor zorgvrager.  ☐ ja ☐ nee 

 

  

https://koppelswoe.nl/
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Verklaring en toestemming 

 
Hierbij verklaren wij tevens dat bovengenoemde mantelzorger in 2022 minimaal 8 uur 

per week voor minimaal 3 maanden hulp/ondersteuning heeft verleend aan 

bovengenoemde zorgvrager. Zorgvrager verklaart mee te willen werken aan een 

eventuele steekproefsgewijze controle van de toekenning van de mantelzorgwaardering. 

 

Door ondertekening van dit formulier, verklaar je tevens bekend te zijn met de 

privacyverklaring van Koppel-Swoe en verklaar je kennis te hebben genomen van de 

inhoud van de privacyverklaring. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

 

Datum     : …………………………………………………………………………………….……………………… 

 

Handtekening   

zorgvrager  : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening  

mantelzorger  : ………………………………………………………….………………………………………………… 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Het aanvraagformulier moet vóór 1 oktober 2022 ingediend worden bij: 

 

Koppel-Swoe, t.a.v. Steunpunt Mantelzorg 

• per post/ afgeven bij: Koppel-Swoe, Stationsstraat 25, 8161 CP Epe 

• per email via: info@koppelswoe.nl 

 

Voor meer informatie over mantelzorgwaardering kun je contact opnemen met Koppel-

Swoe. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30–17.00 uur op  

0578 – 67 67 67.   

file:///C:/Users/Nicole%20Gorseling/Dropbox/1%20MediaMagneet/5.%20klanten/Koppel-Swoe/4.%20welzijn/Steunpunt%20Mantelzorg/Mantelzorgwaardering/2020/info@koppelswoe.nl

